
         Protokół z XXIX Uroczystej  Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 28 września 2012 roku.  

 

Porządek obrad:  

1/. Otwarcie Uroczystej Sesji Rady Gminy  

2/. Uroczyste otwarcie środowiskowej sali sportowej w Jankowie Dolnym 

3/. Uroczyste otwarcie boiska sportowego „Orlik 2012” w Mnichowie 

4/. Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Piekarach 

 

Ad.1  

Dzień 28 września był dla naszej Gminy dniem wyjątkowym, odbyły się w nim trzy uroczyste inauguracje 

otwarcia nowo wybudowanych budynków użyteczności społecznej. Zaproszeni zostali na nie zarówno 

przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych oraz wojewódzkich, a także miejscowa społeczność.  

 

Przewodniczący Rady Marek Słomczewski otworzył XXIX sesję Rady Gminy Gniezno w sali obrad  

Urzędu  Gminy. Wójt Gminy Włodzimierz Leman powitał wszystkich zaproszonych  gości na sali. 

 Po oficjalnym powitaniu wszyscy udali się do autobusu, który zawiózł ich do obiektów, które miały być 

oficjalnie otwarte. 

 

Ad.2  

Przywitaniem zebranych gości przez Wójta Gminy Gniezno – Włodzimierza Lemana, rozpoczęła się 

uroczysta inauguracja otwarcia hali sportowej w Jankowie Dolnym, przylegającej do budynku Szkoły 

Podstawowej i otwartego w tym roku Gimnazjum.  

Wójt na wstępie przypomniał historie inwestycji, której plany powstania sięgały jeszcze roku 2006, kiedy to 

ówczesny radny Zygmunt Błażejczak zainicjował pomysł wybudowania świetlicy środowiskowej. Myśl 

mimo, swej świetlności nie została zrealizowana natychmiastowo, niewystarczające środki finansowe nie 

pozwoliły na wybudowanie hali. Jednak w roku 2011 nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych, przez firmę 

HEN-BUD z Kłecka, która to wykonała swoją pracę trzy miesiące przed terminem. Umożliwiło to młodym 

adeptom sportu, na korzystanie z możliwości obiektu niemal zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego. 

Jednakże jak poinformował Wójt, z sali będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy wsi. 

Planowany koszt inwestycji wyniósł 2mln 200 tys, z czego Urząd Gminy w Gnieźnie otrzymał ok. 500 tys. 

złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego oraz ok.700 tys. z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Wójt wspomniał,że  budowa sali została zainicjowana przez poprzednią radę Gminy, a prekursorem był 

radny Marian Kaźmierczak, który zabiegał o jej powstanie.   

Po krótkim wstępie, Wójt poprosił sołtysa wsi Jankowo Dolne Rafała Dziela, Przewodniczącego Rady 

Gminy Gniezno Marka Słomczewskiego, Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 

Poznaniu Piotra Łykowskiego –o wspólne przecięcie wstęgi upamiętniającej otwarcie obiektu. 
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Po oficjalnym otwarciu, poświęcenia budynku dokonał ks. Krzysztof Woźniak. 

 Gratulacje z okazji zakończenia inwestycji i otwarcia hali sportowej złożone zostały na ręce Wójta, 

przez p. Piotra Łykowskiego - Dyrektora ARiMR w Poznaniu, który wręczył dyrektorowi szkoły drobny 

upominek w postaci piłek, przemówił także p. Krzysztof Szkudlarek- Burmistrza Miasta i Gminy Witkowo, 

życząc wszystkim korzystającym z sali, zdrowia i pomyślności w poprawianiu kondycji. 

Głos zabrali również Przewodniczący Rady Gminy – Marek Słomczewski ,który powiedział, że nie ma 

ograniczeń  na oświatę i rozwój szkolnictwa w Gminie Gniezno. Podziękował radnym poprzedniej kadencji 

którzy walczyli o wybudowanie sali. Następnie głos zabrali Dyrektor szkoły – Piotr Maciejewski oraz 

Przewodniczący Komisji Oświaty – Marian Kaźmierczak, który przypomniał okoliczności powstania 

pomysłu budowy hali i uruchomienia gimnazjum, poszukiwanie dodatkowych zewnętrznych  środków 

finansowych by doszło do realizacji planów.Główne słowa podziękowania skierował do Wójta Gminy, 

Pani Sekretarz, Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnego poprzedniej kadencji Pana Zygmunta 

Błażejczaka. 

 Na koniec zaproszeni goście zostali zaproszeni do zwiedzania sali, po czym wszyscy udali się na 

inauguracyjne otwarcie boiska „Orlik” w Mnichowie. 

Ad.3 

Mnichowo. 

 W otwarciu boiska udział wzięły władze Gminy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Mnichowa, a w 

szczególności dzieci z pobliskiego przedszkola. Inwestycja przebiegała pod hasłem „Moje boisko – Orlik 

2012” w ramach programu rządowo – samorządowego, zakładającego, wybudowanie boisk w każdej gminie 

do końca 2012 roku.  Tak też i stało się w Mnichowie, inwestycja o wartości miliona złotych, zakończona 

została w sierpniu 2012r. Wykonawcą była firma z Puszczykowa. Na całość obiektu składają się boisko, 

parking, zaplecze socjalne i oświetlenie. Koszty związane z budową „Orlika”zostały częściowo 

współfinansowane poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

 

Poświęcenia Orlika dokonał ks.Jan Szreter, proboszcz parafii pw.św.Wawrzyńca w Gnieźnie  

 

Radny Jesiołowski podziękował Wójtowi,Pani Sekretarz,Przewodniczącemu Rady i radzie,że zaakceptowali 

propozycję budowy Orlika i wszystkim,którzy przyczynili się do tego,że ten obiekt powstał. 

Pani Sekretarz podziękowała księdzu proboszczowi za poświęcenie obiektu, Wójtowi za ujęcie w projekcie 

budżetu tego zadania oraz za starania, które poczynił, że boisko Orlik jest w Mnichowie, radnemu Pawłowi 

Jesiołowskiemu za  zaangażowanie i wszystkim pracownikom,Pani skarbnik, która tak umiejętnie rozpisała 

budżet, że nie zrobiła ujmy dla innych inwestycji, a boisko Orlik jest wybudowane i funkcjonuje. 

Z boiska będą mogli korzystać oprócz mieszkańców Mnichowa mieszkańcy całej Gminy Gniezno.   
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Ad.4 

Piekary. 

Miejscem otwarcia kolejnej, inwestycji była świetlica w Piekarach. Włodzimierz Leman, przywitał nowo 

przybyłych gości, w tym senatora Piotra Gruszczyńskiego oraz mieszkańców wsi Piekary. 

Poświęcenia świetlicy dokonał ks.Kasprowicz 

W krótkim przemówieniu, p. Włodzimierz Leman, przybliżył historię powstawania świetlicy oraz 

przedstawił plany z nią związane na najbliższą przyszłość. Podobnie jak sala gimnastyczna w Jankowie 

Dolnym świetlica na Piekarach była inwestycją długofalową, jej początki sięgają 2009 r, kiedy to 

rozpoczęły się pierwsze prace tj. wylanie fundamentów, wybudowanie ścian w kolejnych latach 

zamontowany został dach W 2010 roku był koniec prac związanych z budynkiem.W 2011 wybudowano 

parking o wielkości 1225m, jak wspomniał Wójt w przyszłości planowane jest ogrodzenie terenu przy 

świetlicy oraz jego zagospodarowanie.   

Przybyli poinformowani zostali również o dotychczasowych kosztach inwestycji, oraz otrzymanym 

dofinansowaniu ze środków unijnych w tym z Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Światowid.  

I tak w ramach dofinansowania Gmina otrzymała pół miliona złotych z Urzędu marszałkowskiego i 150 tys. 

na koszty związane z budową parkingu ze środków którymi dysponowało Stowarzyszenie Światowid.  

 Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Rady Gniezno, Marek Słomczewski, dumny z nowego 

obiektu, jedynego takiego w okolicy.Obiekt wywoływał wiele emocji,ale gminę Gniezno stać na 

prawidłowe wydawanie środków i przekazywanie mieszkańcom w użytkowanie takich obiektów.Dlatego 

też z dobrodziejstw świetlicy, będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy wsi, całej gminy, ale również i 

regionu. Przewodniczący Rady zaznaczył, iż wybudowanie świetlicy było inwestycją konieczną z punktu 

widzenia całej lokalnej społeczności, zaznaczył tym samym, że przydałoby się więcej takich inwestycji. 

Obiekt wymaga jeszcze pewnego wyposażenia będzie to jeszcze trwało, ale obiekt już może służyć 

mieszkańcom osoby, które były zaniepokojone tą inwestycją teraz uznają, że jednak były to prawidłowo 

wydane pieniądze  możemy się pochwalić tymi inwestycjami od sali w Jankowie Dolnym, przez Orlik w 

Mnichowie po tą świetlicę, możemy się pochwalić, że prawidłowo wydajemy pieniądze. 

 Zachęcił również obecnych do obejrzenia obiektu. Na końcu pogratulował Wójtowi wytrwałości przy 

budowie tego obiektu. 

 Następnie głos zabrał zaproszony senator Piotr Gruszczyński, będący pod wrażeniem całości 

inwestycji, jakie udało się wykonać gminie niemal w równym czasie, oraz zaradności zarówno władz, jak i 

radnych w kwestii wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Pogratulował Wójtowi Gminy, inwestycji w 

Jankowie Dolnym oraz zaangażowania radnego Mariana Kaźmierczaka. Senator przyznał, że Gmina 

Gniezno nie ma się czego wstydzić, a inne gminy winny wręcz brać przykład z naszej gminy w kwesti 

dysponowania i pozyskiwania środków unijnych. 
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Sołtys wsi Piekary pan Ryszard Dębowski podziękował Wójtowi za wybudowanie świetlicy i wszystkim, 

którzy byli w tą inwestycję zaangażowani. 

Świetlicę poświęcił ks.Jan Kasprowicz. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokolant        Przewodniczący Rady 

Mirosława Szyda       Marek Słomczewski.  


