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Gniezno ma pomysł  
na budownictwo  
mieszkaniowe
Innowacyjny i pilotażowy program „Mój własny dom w Gnieźnie” 
– takiego projektu jeszcze w naszym mieście nie było. To propozy-
cja dla osób, które marzą o własnym domu i chcą go zbudować 
w Gnieźnie. 

Program „Mój wła-
sny dom w Gnieźnie” 

powstał z myślą o miesz-
kańcach Gniezna, któ-
rzy marzą o własnym 
domu, a zbyt wysoka 
cena działek budow-
lanych stanowi dla nich 
barierę nie do pokona-
nia. Miasto Gniezno pro-
ponuje więc program, 
który polegać będzie 
na oddawaniu w użyt-
kowanie wieczyste 
działki w drodze prze-
targu nieograniczone-
go. Pierwsza opłata za 
użytkowanie wieczyste 
będzie wynosiła 15% 
wylicytowanej ceny, 
później za użytkowanie 
trzeba będzie uiszczać 
opłatę w wysokości 1%. 

Przy późniejszym zaku-
pie nieruchomości użyt-
kownik otrzymuje 75% 
bonifikatę. 

– Dzięki temu progra-
mowi chcemy osiągnąć 
przede wszystkim jeden 
cel: zachęcić mieszkań-
ców do budowania do-
mów na terenie Gnie-
zna, a nie w gminach 
ościennych, gdzie działki 
są tańsze. To w Gnieźnie 
będą płacić podatki 
i w ten sposób zasilać 
miejski budżet – mówi 
prezydent Tomasz Bu-
dasz. – Samym zainte-
resowanym program 
daje jedną, podstawo-
wą korzyść: kupują dział-
ki kilkadziesiąt procent 
taniej. Być może w ten 

sposób uda nam się za-
chęcić także fachow-
ców, którzy mogliby pra-
cować w tutejszych za-
kładach, do osiedlenia 
się w Gnieźnie. 

By skorzystać z pro-
gramu należy spełnić kil-
ka warunków m.in. skoń-
czyć budowę, zamel-
dować się i zamieszkać 
w terminie 6 lat od dnia 
zawarcia umowy. Na 
początek Miasto Gnie-
zno wystawi na sprze-
daż 15 działek: 5 przy 
ul. Tuwima, 5 przy ul. Ro-
dziewiczówny, 4 przy ul. 
Gombrowicza i 1 przy 
ul. Iwaszkiewicza. Prze-
targ zostanie ogłoszo-
ny w drugiej połowie 
kwietnia. (AD)
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Strony zobowiązały się 
do wspólnej organi-

zacji i przeprowadze-
nia warsztatów. Umoż-
liwią one mieszkańcom 
Gniezna oraz wszystkim 
interesariuszom realny 
wpływ na przyszłe pla-
ny zagospodarowa-
nia tego obszaru. Plany 
obejmują między innymi 
kompleks gnieźnieńskiej 
parowozowni.

– Warsztaty w Gnieź-
nie to jeden z przykła-
dów szeroko zakrojonych 
konsultacji społecznych, 
które spółka realizuje 
przed wszystkimi więk-
szymi inwestycjami. Jest 
to nowa jakość na pol-
skiej kolei – mówi Michał 
Beim, Członek Zarządu 
PKP S.A. – Miastu Gnieznu 
bardzo zależy na zago-
spodarowaniu terenów 
pokolejowych – mówił 
prezydent Gniezna To-

masz Budasz. – Dekla-
rujemy nie tylko wspar-
cie organizacyjne przy 
warsztatach, ale także, 
w oparciu o wypraco-
waną koncepcję, przy-
gotowanie miejscowe-
go planu zagospoda-
rowania przestrzenne-
go. Będzie on stanowił 
narzędzie do harmonij-
nego rozwoju tych te-
renów z pożytkiem nie 
tylko dla ich właścicie-
la, ale przede wszystkim 
dla mieszkańców Gnie-
zna. Mam nadzieję, że 
będzie to pierwszy krok 
do zmiany oblicza tego 
terenu i dziękuję PKP S.A. 
za otwartość i zaanga-
żowanie. 

Jak mówi zastępca 
prezydenta Gniezna Ja-
rosław Grobelny warsz-
taty dotyczące zago-
spodarowania terenów 
pokolejowych dają też 

szansę na znalezienie 
nowej funkcji dla zabyt-
kowego obiektu XIX – 
wiecznej parowozowni. 

Ideą warsztatów 
charrette jest rozpo-
częcie procesu projekto-
wego z „czystą kartką”. 
Rozwiązania powstają 
dopiero po przeanali-
zowaniu uwarunkowań 
terenu – poznaniu jego 
potencjału i ograniczeń 
oraz po konsultacjach 
ze wszystkimi interesa-

riuszami. Mieszkańcy 
miasta oraz inni zainte-
resowani podczas serii 
spotkań będą mogli wy-
powiedzieć się, jakie są 
ich oczekiwania i potrze-
by związane z tym tere-
nem. Spotkanie przewi-
dziane jest na czerwiec 
2017 r., jednak już teraz 
wszyscy zainteresowani 
mogą przesyłać swoje 
uwagi na adres: warsz-
taty.gniezno@mau.com.
pl. (AD)

Władze Gniezna, przedstawiciele PKP S.A. oraz Xcity Investment podpisali porozumienie 
dotyczące przeprowadzenia warsztatów urbanistyczno-planistycznych w Gnieźnie. Ich 
celem jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania 25 ha terenów kolejowych 
znajdujących się w centrum miasta, obejmujących m.in. obszar parowozowni.

25 ha w centrum Gniezna  
do konsultacji

Konsultacje społeczne i warsztaty mają dać odpowiedź na pytanie, co dalej z gnieźnieńską parowozownią.
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Ekonomiczna w Gnieźnie 
została rozszerzona
O prawie 19 ha jest już większa Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gnieźnie. Teren przy 
ul. Cegielskiego został włączony do Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 stycznia 2017 r. 

Pierwsze gnieźnień-
skie tereny, wielko-

ści prawie 12 ha, zo-
stały włączone do spe-
cjalnej strefy w lipcu 
2015. Wszystkie dział-
ki zostały sprzedane, 
w strefie ulokowała 
swoją fabrykę m.in. fir-
ma Kirchhoff. Drugie 
rozszerzenie nastąpi-
ło 27 stycznia 2017 r., 
na wniosek złożony we 
wrześniu 2016 r. Strefa 
została tym samym po-
większona o 7 działek, 
wielkości prawie 19 ha. 
W chwili obecnej spe-

cjalna strefa ekonomicz-
na w mieście Gnieźnie 
ma prawie 31 ha.

Teren objęty strefą 
posiada aktualny miej-
scowy plan zagospoda-
rowania przestrzenne-
go z przeznaczeniem 
terenu na zabudowę 
przemysłową i usługo-
wą. Do działek objętych 
strefą można dojechać 
ul. Cegielskiego, a już 
wiosną 2017 r. właśnie 
budowaną ul. Osiniec. 
Zakupem działek w stre-
fie już interesują się in-
westorzy. (AD)

Przejazd na  
Dalkach nareszcie 
z chodnikiem

W ostatnich miesią-
cach udało się 

ukończyć budowę tak 
bardzo potrzebnego 
chodnika na przejeź-
dzie kolejowym na Dal-
kach. Realizacja tej nie-
wielkiej, acz trudnej ze 
względów formalnych 
inwestycji, była możliwa 
dzięki dobrej współpra-

cy Urzędu Miejskiego w 
Gnieźnie z Powiatowym 
Zarządem Dróg oraz 
spółką PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA. Z pewno-
ścią nowy chodnik przy-
czyni się do poprawy 
komfortu i bezpieczeń-
stwa mieszkańców oko-
licznych domostw. (DG)

Teren inwestycyjny przy ul. Cegielskiego w Gnieźnie.
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Miasto zadbało o bezpieczeństwo maluchów
„Oświeć swoje dziecko” – akcję pod takim 
hasłem przeprowadził Urząd Miejski wspólnie 
ze Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji 
w Gnieźnie. Wszystkie dzieci z klas I, II i III 
gnieźnieńskich szkół podstawowych (w sumie 
2500) otrzymały odblaskowe kamizelki i opaski 
zakupione z miejskiego budżetu.

10 stycznia przed-
stawiciele władz 

miasta, Straży Miejskiej 
i Komendy Powiatowej 
Policji w Gnieźnie roz-
poczęli akcję w Szkole 
Podstawowej nr 12. W 
spotkaniu wzięli udział 
wszyscy uczniowie klas 
I-III. Odbyła się poga-
danka, podczas któ-
rej organizatorzy prze-
konywali do noszenia 
odblasków, apelowali 
też do rodziców, by pa-
miętali, żeby zakładać 
je dzieciom. Funkcjo-
nariusze przypomnieli, 

że choć obowiązek no-
szenia odblasków jest 
tylko poza obszarem 
zabudowanym, warto 
nosić je także w mie-
ście. Z elementem od-
blaskowym stajemy się 
widoczni w świetle re-
flektorów już z odległo-
ści 150 m. Spotkanie 
w SP nr 12 zapoczątko-
wało cały cykl. Strażni-
cy i policjanci spotkali 
się później z uczniami 
klas I-III we wszystkich 
gnieźnieńskich podsta-
wówkach. (AD)

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji odwiedzili 
wszystkie gnieźnieńskie podstawówki.
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Królik dla Siksy, 
Ambasador dla 
Piekarczyka
28 stycznia, podczas dorocznej gali, przyznano 
dwa ważne dla naszego miasta wyróżnienia.

Królik – Nagroda Kul-
turalna Miasta Gnie-

zna – jest przyznawany 
od 2014 r. zasłużonym 
na niwie działalności 
kulturalnej w Pierwszej 
Stolicy Polski. To nagro-
da niezależna, przyzna-
wana przez kapitułę zło-
żoną z wcześniejszych 
laureatów. W tym roku 
kapituła zdecydowała 
o przyznaniu nagrody 
duetowi „Siksa”, coraz 
popularniejszego wśród 
miłośników punka ba-

lansującego na grani-
cy performance’u (w 
tym roku duet wystąpi 
m.in. na festiwalu „OFF” 
w Katowicach). Tworzą-
cy go Alex Freiheit oraz 
Piotr Buratyński nie raz 
udowodnili, że potra-
fią zaskoczyć nie tylko 
niestandardową formą 
występów, lecz także 
ostrością przekazu.

„Ambasador Gnie-
zna” to z kolei tytuł przy-
znawany postaciom 
związanym z Gnieznem, 

Nowy Ambasador Gniezna, Marek Piekarczyk. Nieobecny na gali ze względu na koncert w Czechach duet 
„Siksa”, przesłał film z podziękowaniami za statuetkę „Królika”.

Gala zgromadziła w Teatrze im. A. Fredry komplet publiczności. Tegorocznego laureata Ambasadora Gniezna ogłosił 
pomysłodawca tytułu – prezydent Tomasz Budasz

które dzięki sukcesom 
w biznesie, polityce, kul-
turze czy sporcie pro-
mują miasto poza jego 
granicami. Przyznawany 
od 2015 r. z inicjatywy 
prezydenta Tomasza 
Budasza tytuł w tym roku 
trafił do Marka Piekarczy-
ka, znanego wokalisty 
i autora tekstów, człon-
ka zespołu TSA. Artysta 

zawsze podkreślał swoje 
związki z naszym mia-
stem, w którym spędził 
kilka ważnych lat swojej 
młodości. 

Po zakończeniu ofi-
cjalnej części, publicz-
ność Gali wysłuchała 
akustycznego koncertu 
grupy TSA, z nowym Am-
basadorem Gniezna na 
czele. (DG)

Galę zwieńczył akustyczny występ zespołu TSA.
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Walentynkowy „Wieczór Sowich Piosenek”
Grzegorz Turnau był gwiazdą tegorocznego Koncertu Walentynkowego, organizowanego 
przez Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury. Krakowski bard wystąpił 13 lutego w auli 
gnieźnieńskiego I LO.

W duecie z Jackiem 
Królikiem (m.in.

byłym gitarzystą ze-
społu Chłopcy z Placu 
Broni), Grzegorz Turnau 

przedstawił oryginalny 
zestaw utworów, w któ-
rym kameralne aranża-
cje własnych przebojów 
takich jak „Między ciszą 

Gnieźnieńskie święto
fantastyki

Spotkania z pisa-
rzami, turnieje gier 

planszowych, wykłady 
o tematyce popkultu-
rowej, konkursy z na-
grodami oraz mnóstwo 
innych atrakcji czekało 
na gości VIII Konwentu 
Fantastyki Fantasma-

goria, który odbył się 
między 17 a 19 lutego 
2017 roku. Szacuje się, 
że w tym czasie przez 
gościnne progi MOK 
przewinęło się ponad 
600 osób – byli to za-
równo gnieźnianie, jak 
i fani z całej Polski. (WK)

a ciszą”, „Bracka” i „Ci-
chosza”, przeplatały się 
z interpretacjami pio-
senek P. McCartney’a, 
B. Joela czy M. Grechu-

ty. Nie zabrakło również 
wielu dykteryjek, którymi 
artysta raczył komplet 
zgromadzonej publicz-
ności. (DG)

Sercem konwentu był jak zwykle ogromny pokój gier, 
gdzie wykwalifikowani wolontariusze wypożyczali planszówki 

i uczyli ich zasad.

Po raz drugi w historii Gniezna odbył się konkurs cosplay,
czyli pokaz strojów postaci z gier, filmów i seriali, 

własnoręcznie wykonanych przez fanów.

Na konwentowych stoiskach można było kupić wiele ciekawych 
książek, komiksów czy fantastycznych gadżetów.

FOT. DOMINIK KUCHAREK

FOT. DOMINIK KUCHAREK

FOT. DOMINIK KUCHAREK
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REFORMA
EDUKACJI

PIERWSZA STOLICA POLSKI

Klasa
1

Klasa
2

Klasa
3

Klasa
4

Klasa
5

Klasa
6

Klasa
7

Klasa
8

Klasa
G1

Klasa
G2

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Dochodzenie w szkołach podstawowych utworzonych 
z przekształcenia gimnazjów do pełnego cyklu 

nauczania w przypadku corocznego zapisu uczniów 
do klas 1 oraz częściowe przejść uczniów klas 

3 i 6 z istniejących szkół podstawowych. (3 lata)

Klasa
1

Klasa
2

Klasa
3

Klasa
4

Klasa
5

Klasa
6

Klasa
7

Klasa
8

Klasa
G1

Klasa
G2

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Dochodzenie w szkołach podstawowych utworzonych 
z przekształcenia gimnazjów do pełnego cyklu nauczania 

w przypadku corocznego zapisu uczniów do klas 1 
oraz częściowe przejść uczniów klas 6 z istniejących 

szkół podstawowych. (6 Lat)

REFORMA
EDUKACJI

Prognoza liczby uczniów w szkołach po wprowadzonych zmianach 
- Kawiary i Pustachowa pozostaje w rejonie SP 8 i wygaszenie Gimnazjum nr 2

Szkoła 2017/18 2018/19 2019/20 

SP1 575 550 350 

SP2 500 500 500 

SP3 600 650 600 

SP5 450 475 450 

SP6 500 525 500 

SP7 675 625 500 

SP8 775 900 925 

SP9 700 650 600 

SP10 300 375 400 

SP12 825 800 750 

GIM 2 150 50 0 

RAZEM 6050 6100 5575 

 

Rządowa reforma systemu oświaty. 
Jak to będzie w Gnieźnie?
22 lutego 2017 r. podczas sesji Rady Miasta 
Gniezna przyjęta została uchwała w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Gniezno, podobnie jak cały kraj, musi wcielić 
w życie w krótkim czasie przyjętą przez rząd 
Prawa i Sprawiedliwości reformę systemu 
oświaty.

W Gnieźnie 1 wrze-
śnia 2017 roku na-

stąpi powrót do pra-
wie identycznej sieci 
szkół podstawowych, 
które funkcjonowały 
do roku 1999 – czyli do 
czasu poprzedniej re-
formy oświaty, wpro-
wadzającej gimnazja. 
Gnieźnieńskie dzieci 
będą uczęszczać do 
10 szkół podstawowych. 
Do obecnie funkcjo-
nujących 7 szkół pod-
stawowych dołączą: 
Szkoła Podstawowa nr 1 

utworzona z przekształ-
cenia Gimnazjum nr 1, 
Szkoła Podstawowa 
nr 7 utworzona z prze-
kształcenia Gimnazjum 
nr 3, oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 10 utworzona 
z przekształcenia Gim-
nazjum nr 4. Gimnazjum 
nr 2 przy ul. Pocztowej 
będzie wygaszane.

Po to, by szkoły pod-
stawowe pracowały 
w pełnym wymiarze 
i z uczniami we wszyst-
kich klasach (na wszyst-
kich poziomach) po-

Trzyletnie dochodzenie do pełnego cyklu nauczania w szkołach 
podstawowych utworzonych z przekształcenia gimnazjów 

w przypadku corocznego zapisu uczniów do klas 1  
oraz częściowego przejścia uczniów klas 3 i 6  

z istniejących szkół podstawowych.

Prognoza liczby uczniów w szkołach po wprowadzeniu zmian
i wygaszeniu Gimnazjum nr 2.
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SP 1SP 3

SP 2

SP 8

SP 5

SP 7

SP 6
SP 9

SP 10SP 12

SP 12

SP 10

SP 9

SP 7

SP 5

SP 2

SP 1

SP 3

SP 8

SP 6

SP 1
SP 2
SP 3

SP 7
SP 8
SP 9
SP 10
SP 12

SP 5
SP 6

Gniezno

REFORMA
EDUKACJI

REFORMA
EDUKACJI

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

755
806

736 730 696 698
625

34
6 39

6

36
5

35
2

35
4

32
2

29
5

40
9

41
0

37
1

37
8

34
2 37

6

33
0

755
806

736 730 696 698
625

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

łącznie

chłopcy
dziewczynki

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dziewczynki

Chłopcy

Łącznie 755

346

806

396

736

365

730

352

696

354

698

322

625

295
409 410 371 378 342 376 330

trzebne są 3 lata. Tak 
krótki czas wdrażania 
reformy zaproponowany 
przez Wydział Edukacji 
Urzędu Miejskiego wiąże 
się jednak z przenosina-
mi dzieci do szkół rejo-
nowych utworzonych 
z obecnych gimnazjów. 
Z obecnych klas III i VI 
szkół podstawowych 
planowane jest prze-
niesienie części uczniów 
do nowych klas IV i VII 
w szkołach utworzonych 
z obecnych gimnazjów. 
Schemat powtarzany 
będzie w kolejnych 3 la-
tach, co sprawi, że w tym 
czasie do wszystkich szkół 
uczęszczać będzie kom-
plet uczniów, we wszyst-
kich klasach I-VIII. Zmiana 
szkoły dotyczyć będzie 
tylko tych dzieci, które 
i tak zmieniłyby nauczy-
cieli (w klasie IV), bądź 
szkołę (przechodząc 
z klasy VI do gimnazjum). 
W zależności od wielko-
ści szkoły będą przeno-
szone 1, 2 bądź 3 klasy 
w całości. Natomiast 
przyjęcia do klasy pierw-

szej odbywać się będą 
według nowej rejoniza-
cji. W innym przypadku 
dochodzenie do pełnej 
struktury organizacyjnej 
w nowych podstawów-
kach trwałoby 6 lat. 

Rada Miasta Gniezna 
podjęła decyzję o wy-
gaszeniu Gimnazjum 
nr 2 przy ul. Pocztowej 
z powodu opinii rodzi-
ców z osiedli Kawiary 
i Pustachowa, którzy nie 
chcieli by ich dzieci do-
jeżdżały do nowej Szkoły 
Podstawowej nr 4 przy 
ul. Pocztowej. Dzieci 
z tego rejonu zostaną 
w Szkole Podstawowej 
nr 8. Obecni uczniowie 
Gimnazjum nr 2 dokoń-
czą naukę w tej szkole, 
a pracujący tam nauczy-
ciele w miarę możliwo-
ści znajdą zatrudnienie 
w pozostałych placów-
kach prowadzonych 
przez Miasto Gniezno, 
a także w szkołach po-
wiatowych, do czego 
zobowiązał się starosta 
powiatu gnieźnieńskie-
go. (AD)

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Prognoza demograficzna, dzieci urodzone i zameldowane w Gnieźnie.

Więcej na: http://gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/108326/
rzadowa_reforma_systemu_oswiaty_jak_to_bedzie_w_gnieznie

Rejonizacja w Gnieźnie. 
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W ferie nie ma czasu na nudę
Zimowe wakacje w Pierwszej Stolicy Polski z pewnością nie są okresem, w którym dzieci nie 
mają co robić. Miejskie instytucje kulturalne jak co roku oferowały najmłodszym szeroką 
gamę atrakcyjnych zajęć w ramach półkolonii, sekcji czy codziennych spotkań w gronie 
rówieśników.

Dla osób, które lubią 
spędzać czas na 

odkrywaniu tajemnic 
literatury Biblioteka Pu-
bliczna Miasta Gniezna 
przygotowała szereg 
warsztatów o różnorod-
nej i ciekawej tematy-
ce. Najmłodsi czytelni-
cy wzięli udział w pro-
gramie „Wielka księga 
małego kinomana”. 
Poznawali książki, któ-
re stały się tworzywem 
adaptacji lub też po-
wstały na podstawie 
filmowych scenariuszy. 
Wraz z Wiewiórem z fil-
mu „Epoka Lodowco-
wa” dzieci odkrywa-
ły tajemnice kosmosu, 
z rybą Dory zwiedziły 
podwodny świat, ule-
piły bałwana z boha-

terkami „Krainy Lodu” 
i poznały prawdziwą 
historię Minionków. W 
Filii nr 2 dzieci uczestni-
czyły w grach i zaba-
wach zorganizowanych 
z okazji Dnia Układa-
nek i Łamigłówek. Du-
żą atrakcją była także 
możliwość zwiedzenia 
przez dzieci gabinetu 
dyrektora książnicy. Ja-
nusz Ambroży opowie-
dział małym gościom 
nie tylko o swojej pracy, 
ale także oprowadził po 
aktualnych wystawach 
prezentowanych w bi-
bliotece.

W każdy wtorek 
i czwartek w Miejskim 
Ośrodku Kultury najmłod-
si gnieźnianie uczest-
niczyć mogli w trenin-

Zabawa z chustą Klanzy w bibliotece.

Zajęcia z układania kostki Rubika w MOK.

Młodzi ludzie potrafią być kreatywni, wystarczy 
stworzyć im odpowiednie warunki.
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gach fitness i karate, 
zajęciach tanecznych, 
czy też warsztatach sce-
nicznych prowadzonych 
przez Teatr w Depozycie. 
Niesamowite show za-
prezentowali najmłod-
szym iluzjonista Arkadiusz 
„Ammon” Wiatrowski 
oraz uczestnik programu 
„Mam Talent” Arkadiusz 
Gwizdała. Wielkim zain-
teresowaniem cieszyły 
się też warsztaty z „gip-
sowo-betonowego sza-
leństwa”, podczas któ-
rych dzieci wykonały 
przepiękne płaskorzeźby, 
naczynia i odlewy.

Gnieźnieński Ośro-
dek Sportu i Rekreacji 
przygotował atrakcyj-
ną ofertę półkolonii na 
“sportowo”. Wśród pro-
ponowanych zajęć dla 
dzieci odbyły się gry i za-
bawy na basenie, na sali 
sportowej oraz zajęcia 
z capoeiry. Poza tym 
zrealizowano spotkania 
edukacyjne i pokazowe 

lekcje nauki języka an-
gielskiego. Młodsi gnieź-
nianie korzystali z atrakcji 
proponowanych przez 
Klub Zabaw dla Dzieci 
„Fantazja”, podczas 
gdy starsi grali w kręgle. 
Zorganizowano również 
wspólny wyjazd do kina 
oraz wyjście na obiad 
do restauracji. W ostatni 
dzień zajęć przeprowa-
dzona została sparta-
kiada półkolonisty, po 
zakończeniu której każ-
de z dzieci otrzymało 
pamiątkowy Certyfikat 
Dzielnego Sportowca, 
gadżety i słodkości.

Nie tylko podczas fe-
rii zimowych czy letnich 
wakacji warto korzystać 
z oferty przygotowanej 
przez instytucje kultural-
ne Miasta Gniezna. Przez 
cały rok oferowane są 
tam często darmowe i 
atrakcyjne zajęcia dla 
dzieci praktycznie w 
każdym wieku. (WK)

Czytaniu może towarzyszyć szereg prac twórczych, 
jak wycinanie czy rysowanie.

Gra w kręgle przypadła do gustu wszystkim dzieciom.Półkolonie w GOSiR to oczywiście także przygoda na basenie.

Warsztaty artystyczne rozbudziły 
ukryte talenty wszystkich uczestników. 

Występy iluzjonisty w MOK jak zwykle zgromadziły tłumy.
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Orły Gnieźnieńskiego 
Sportu zostały przyznane

Już po raz dwunasty, 
13 stycznia 2017 r. 

w auli I LO odbyła się 
Gala Gnieźnieńskie-
go Sportu. Rozpoczęła 
się od wręczenia sty-
pendiów sportowych 
dwudziestu pięciu wy-
różniającym się mło-
dym zawodnikom, któ-
rzy nie ukończyli jesz-
cze osiemnastego roku 
życia. Najważniejszym 
jednak punktem gali 
było wręczenie nagród 
dla dziesięciu najlep-
szych sportowców re-
prezentujących gnieź-
nieńskie kluby sportowe. 
Sportowcem Roku 2016 
została Klaudia Piórek 
zawodniczka Akademii 
Karate Tradycyjnego 
Samuraj. Trenerem Roku 

został Dariusz Szarzyń-
ski z klubu KS HUSARZ, 
Odkryciem Roku został 
zapaśnik Szymon Bereź-
nicki, także z klubu HU-
SARZ. Drużyną Roku ka-
pituła złożona z gnieź-
nieńskich dziennikarzy 
mianowała rugbistów 
z KS TYTAN, a najlepszą 
Imprezą Roku ogłoszo-
ny został Ogólnopol-
ski Turniej Piłki Ręcznej. 
Natomiast Działaczem 
Roku został Rafael Woj-
ciechowski, dyrektor 
sportowy GTM Startu. 
Nagrodę specjalną za 
całokształt pracy na 
rzecz sportu otrzymał 
Przemysław Urbaniak, 
obecnie trener Miejskie-
go Klubu Sportowego 
,,Mieszko” Gniezno. (MF)

Młodzi stypendyści sportowi.

KS Tytan – Drużyna Roku.

Nagrodę specjalną otrzymał Przemysław Urbaniak 
za całokształt pracy na rzecz sportu.



LUTY 2017 13
IN

FO
RM

A
C

JE

Gniezno nowym domem 
dla polskiej rodziny 
z Kazachstanu

Zgodnie z polskim pra-
wem Polacy, którzy 

na skutek deportacji, 
zesłań i innych prześla-
dowań narodowościo-
wych nie mogli nigdy 
osiedlić się w Polsce, 
mają prawo do repa-
triacji, czyli powrotu do 
ojczyzny. Przy wybo-
rze wniosków o repa-
triację, jakie wpłynęły 
do Urzędu Miejskiego 
w Gnieźnie zwrócono 
szczególną uwagę na 
wiek członków rodzin, 
możliwości adaptacyj-
ne, możliwości podjęcia 
pracy w zawodzie oraz 
więzi z krewnymi w Pol-
sce. Aprobatę Zespołu 
ds. Repatriacji przy Pre-
zydencie Miasta Gnie-
zna zyskał wniosek zło-
żony przez rodzinę Ko-

tlińskich z Kazachstanu. 
Państwo Swietłana 

i Paweł przyjechali do 
Polski 30 grudnia 2016 
roku na zaproszenie Ra-
dy Miasta Gniezna. No-
wy Rok wraz z dziećmi 
spędzili u najbliższej ro-
dziny w Polsce. W na-
szym mieście, jako nowi 
mieszkańcy, przywitani 
zostali 4 stycznia 2017 
roku.

Dziadkowie Państwa 
Kotlińskich zostali de-
portowani w 1936 roku. 
Zarówno rodzina Pana 
Pawła, jak i Pani Swie-
tłany posiadała naro-
dowość polską. Wysie-
dlone rodziny zastały 
w Kazachstanie bardzo 
surowe warunki: zimy do 
-40 stopni C. Po przy-
jeździe musiały miesz-

kać w zbudowanych 
przez siebie ziemiankach. 
Przodkowie Kotlińskich 
byli też represjonowani 
przez władze sowieckie 
za narodowość polską. 
Babki bardzo ciężko 
pracowały, a ich mę-
żowie byli zmuszeni do 
walk na froncie. Dzia-
dek Pani Swietłany zgi-
nął na terenie Niemiec 
w 1945 roku. Zabrania-
no im posługiwania się 
językiem polskim, nauki 
z polskich książek, czy 
kultywowania polskich 
tradycji i kultury.

Państwo Kotlińscy 
otrzymali od Miasta Gnie-
zna wszelką pomoc, ja-
kiej potrzebowali, by za-
cząć w Pierwszej Stolicy 
nowe życie: zamieszka-

Trwa nabór na wystawców 
podczas Jarmarku Świętego 
Wojciecha

Jedną z gnieźnień-
skich tradycji jest ko-

lorowy jarmark organi-
zowany z okazji święta 
patrona naszego mia-
sta. Wzorem lat ubie-
głych, jarmark zlokali-
zowany będzie wzdłuż 
ulic: Chrobrego, Mic-
kiewicza i Łubieńskiego, 
a potrwa od 22 do 23 
kwietnia 2017. Wszyst-
kich chętnych do wy-
stawienia swojego sto-
iska podczas imprezy 
prosimy o kontakt z Wy-
działem Rozwoju Miasta 

Gospodarki i Obsługi 
Inwestora 61 426 04 47 
lub mailowo: jarmark@
gniezno.eu. 

Jak co roku, podczas 
tego weekendu, od-
bywać się będą także 
uroczystości kościelne, 
spotkanie gnieźnieńskich 
Wojciechów oraz Prze-
gląd Piosenki Religijnej 
Adalbertus. O szczegó-
łach tych wydarzeń, in-
formować będziemy w 
zapowiedziach na stro-
nie www.gniezno.eu. (WK)

li w wyremontowanym 
mieszkaniu komunalnym, 
w którego wyposaże-
nie włączyli się gnieź-
nieńscy przedsiębiorcy, 
radni miejscy, spółki ko-
munalne, straż miejska 
oraz pracownicy Urzę-
du Miejskiego. 

Obecnie Państwo 
Kotlińscy podjęli pracę 
w Gnieźnie zgodnie ze 
swoim wykształceniem: 
pan Paweł jako tech-
nik-mechanik, a pani 
Swietłana jako technik 
pielęgniarstwa. Obo-
je pilnie uczą się języ-
ka polskiego i cieszą 
się z częstych spotkań 
z bliskimi, z którymi do 
tej pory mieli bardzo 
utrudniony kontakt. (WK)

Wystawcy mogą zgłaszać się aż do wyczerpania się miejsc.

Państwo Kotlińscy z dziećmi i włodarzami miasta.
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Przedstawiciele Rady 
spotkali się na 12 

posiedzeniach, pod-
czas których podjęli 9 
uchwał, przekazywali 
także na ręce Prezy-
denta wnioski i prośby 
składane przez miesz-
kańców G n i ezna . 
Dotyczyły one między 
innymi  poprawy rozwią-
zań komunikacyjnych 
przy cmentarzach oraz 
przy targowisku na ul. 
Warszawskiej. Jednym z 
ważnych i wymiernych 
efektów pracy Rady 
było zainstalowanie 
poręczy na ścianach 
basenu GOSiR w celu 
podniesienia bezpie-
czeństwa osób starszych 
i niepełnosprawnych 

Straż Miejska uratowała bezdomnych
Bohaterską postawą wykazali się strażnicy miejscy, którzy pełnili służbę 26 stycznia 2017 r. 
Uratowali dwóch bezdomnych z pożaru budynku na os. Konikowo.

Cenne inicjatywy gnieźnieńskich seniorów

Strażnicy miejscy na 
miejscu pożaru byli 

już 4 minuty po zgło-
szeniu. Paliła się szopa, 
w której przebywało 
dwóch mężczyzn. Straż-
nicy natychmiast przy-
stąpili do akcji ratowni-
czej. Mężczyźni przez za-
dymienie i stan nietrzeź-
wości mieli problem, by 
samodzielnie opuścić 
płonący obiekt. Strażni-
cy nie tylko pomogli im 
opuścić niebezpieczne 

korzystających z pły-
walni.

Rada zorganizowała 
także wiele imprez dla 
mieszkańców miasta w 
wieku 60+. W ramach  
„Senioraliów” odbyła się 
parada ulicami miasta, 
prezentacja organizacji 
działających na rzecz se-
niorów, występy i pokazy 
oraz koncerty i zabawa 
taneczna. Niezwykłą 
popularnością cieszyły 
się także spotkanie przy 
ognisku i akordeonie, 
koncert Laury Łącz, 
andrzejkowy koncert 
piosenek Anny German 
w wykonaniu Barbary 
Zawodnik, spotkanie au-
torskie z autorką Jolantą 
Szwalbe czy prelekcje 

uznanych podróżników: 
Jerzego Wierzbickiego i 
Michała Szulima.

Co ważne, członko-
wie Rady reprezentują 
także nasze miasto w 
innych gremiach, które 
dbają o prawa seniorów. 

miejscce, lecz także ry-
zykowali swoim życiem, 
usuwając z budynku 
butlę gazową. Razem 
z wezwanymi na miej-
sce strażakami z KPP 
PSP strażnicy udzielili 
poszkodowanym pierw-
szej pomocy medycz-
nej. Wzorową postawę 
patrolu SM doceniły 
również władze miasta, 
nagradzając strażników 
premiami finansowy-
mi. (AD)

Minął pierwszy pełny rok funkcjonowania Miejskiej Rady Seniorów  w Gnieźnie. Jak można 
było się spodziewać, okres ten udowodnił, że gnieźnieńscy seniorzy mają w sobie niezwykłe 
pokłady pomysłów i energii. 

Przypominamy, że człon-
kowie Rady zapraszają 
mieszkańców na dyżury 
w każdy poniedziałek, 
między 17.00 a 18.00 
w Urzędzie Miejskim w 
Gnieźnie, w sali nr 31. (WK)

Udogodnienia dla seniorów na gnieźnieńskim basenie.
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Mieszkańcy i Strażnicy 
w walce ze smogiem
W związku z powtarzającymi się przypadka-
mi nielegalnej emisji zanieczyszczeń, Straż 
Miejska na bieżąco reaguje na zgłoszenia 
mieszkańców dotyczące spalania odpadów 
w domowych piecach lub w firmach działa-
jących na terenie miasta.

W 2016 r. strażnicy 
przeprowadzil i 

ponad 300 takich in-
terwencji. W rażących 
przypadkach, na 25 
sprawców nałożono 
mandaty karne. 

Funkcjonariusze ape-
lują do gnieźnian o roz-
sądek i zaniechanie spa-
lania śmieci oraz innych 

szkodliwych dla powie-
trza materiałów, oraz 
dziękują wszystkim infor-
mującym o podobnych 
przypadkach. Zgłosze-
nia można przekazywać 
służbie dyżurnej Straży 
Miejskiej, w godz. 6-22 
pod numerami tel. 61 
4241070 oraz 604 512 
000. (DG)

Trwa konkurs na projekty 
rzeźb Traktu Królewskiego

8 lutego został ogło-
szony ogólnopolski 

konkurs rzeźbiarski „Trakt 
Królewski w Gnieźnie”. 
Składa się z trzech czę-
ści: zaprojektowanie 
rzeźb pięciu koronowa-
nych w Gnieźnie królów; 
zaprojektowanie dwóch 
postaci legendarnych 
Lecha oraz Piasta; za-
projektowanie rzeźb 
piętnastu królików, na-
wiązujących do historii 
i tradycji naszego mia-
sta. Rzeźby pojawią się 

w różnych częściach 
Gniezna i wraz z makie-
tami oraz infokioskami 
stworzą szlak, który ma 
być atrakcją turystyczną 
i zachętą dla mieszkań-
ców do odkrywania 
historii Pierwszej Stolicy 
na nowo. W ramach 
Traktu pojawi się tak-
że aplikacja mobilna 
i przewodnik turystycz-
ny. Realizacja projektu 
przewidziana jest na 
2017 i 2018 r. (MF)

Imieninowy konkurs na 
przysmak lokalny

Jak co roku, w drugiej 
połowie kwietnia, 

Gniezno będzie świę-
tować swoje imieniny. 
Obok Jarmarku św. 
Wojciecha czy prze-
glądu Piosenki Religijnej 
Adalbertus tym ra-
zem odbędzie się też 
konkurs na najlepsze 
ciastko – „Wojciacho”, 
które ma być gadże-
tem promocyjnym 
Pierwszej Stolicy oraz 
godnym przykładem 

jej wspaniałych tradycji 
cukierniczych. Autorem 
receptury może być 
każdy, jedynym warun-
kiem jest autorski przepis 
spełniający wymogi 
regulaminu. Najlepsze 
ciastko wybiorą Woj-
ciechowie w czasie 
specjalnej degustacji 
22 kwietnia 2017 roku. 
Szczegóły pojawią się 
wkrótce na www.gnie-
zno.eu. (MF)

50 lat minęło...
Lutowa uroczystość Złotych Godów w Miejskim 
Ośrodku Kultury.




