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Gnieźnianie wybrali
Wenecję i plac zabaw
B
udżet Obywatelski
to inicjatywa, która umożliwia mieszkańcom zdecydowanie,
na co przeznaczona
zostanie pewna pula
pieniędzy z miejskiego
budżetu. W tym roku
głosujący mogli wybierać spośród 10 ciekawych pomysłów przedłożonych przez samych
gnieźnian.
Największe poparcie zyskał projekt „Wenecja – powrót do życia” (520 000 złotych),
który zakłada rewitalizację terenu przy
akwenie, od strony
ul. Jeziornej: wykonanie schodów, ścieżek
i oświetlenia terenu,
prace w zakresie odnowy zieleni, stworzenie małej sceny oraz
strefy hamaków. Drugie miejsce zdobył

„Plac zabaw dla dzieci wraz z przebudową boiska piłkarskiego
przy ulicy Sikorskiego”
(370 000 złotych), w ramach którego przewidziano utworzenie
strefy dla dzieci małych oraz starszych oraz
modernizację boiska:
wymianę bramek, nawierzchni, zamocowa-

nie piłkochwytów i ławek. Projekt zakłada
także przeniesienie toru speedrowerowego
w okolice ulicy Parkowej, u zbiegu ulic Kasprowicza i Marcinkowskiego.
Choć kosztorysy
obu projektów, które
zyskały największą ilość
głosów, łącznie prze-

kraczają zakładane
700 000 złotych przeznaczone na budżet
obywatelski, Prezydent
Miasta Gniezna zapowiedział zwiększenie
środków finansowych
na ten cel o 190 000
złotych tak, aby oba
pomysły zrealizowane
zostały w pełnym zakresie już w roku 2019.
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Król powrócił do Gniezna

P

osąg Bolesława Śmiałego zwieńczył pod
koniec maja nowy skwer
u zbiegu ulic Dąbrówki
i Łubieńskiego w Gnieźnie.
Inwestycja jest częścią
nowego produktu turystycznego Pierwszej
Stolicy Polski. Komplet
rzeźb pierwszych pięciu
polskich królów, 15 królików nawiązujących do
historii miasta, 2 przedstawień piastowskich

legend, 4 makiet oraz
pozostałych elementów
Traktu ma być gotowy
do listopada. Na skwerze, obok oświetlonego
w nocy posągu władcy,
znajdują się nowe ławki,
kosze i stojaki dla rowerów. Miejsce ozdobiono
też sporej wielkości drzewami oraz mniejszymi
roślinami. Drugi z królów
(Przemysł II) stanął już
w parku przy dworcu. (AD)

Na chodniku
bezpieczniej i wygodniej

M

ieszkańcy Winiar,
a w szczególności
os. Orła Białego, mogą
korzystać już z oczekiwanego od lat chodnika, o długości 303 m,
przy ul. Orcholskiej. Miasto Gniezno zakończyło inwestycję, która
kosztowała niespełna
200 tys. zł. Po zewnętrz-

nej stronie chodnika
został wykonany ściek
z prefabrykatów betonowych, odprowadzający wody opadowe.
Dodatkowo wykonano dwa przejścia dla
pieszych, a chodnik od
skarpy oddzielono barierą, dla bezpieczeństwa pieszych. (AD)

Remont ul. 28 Grudnia

Cieszkowskiego i Lelewela
w remoncie

T

rwa przebudowa ulic
Cieszkowskiego i Lelewela. Inwestycja ma
zakończyć się 31 sierpnia 2018 r. i kosztuje
880 tys. zł. Na ul. Ciesz-

kowskiego odbywa się
pierwszy etap prac, na
długości ok. 118 m, a na
Lelewela drugi etap,
obejmujący nieco ponad 200 metrów. (AD)

N

a ponad 200 metrowym, wysłużonym
odcinku ul. 28 Grudnia
przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni,
chodniki i zatoki postojowe. Jezdnia i zatoka
postojowa wykonane
będą z kostki betonowej ekologicznej przepuszczalnej, Domino,

natomiast chodniki
z kostki betonowej pełnej Domino. Powstaną
także 24 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób
niepełnosprawnych.
Zakończenie robót
planowane jest na
31 lipca 2018 r. Koszt
inwestycji to ponad
530 tys. zł. (AD)
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Remonty w miejskim zasobie komunalnym
Każdego roku realizowane są remonty w miejskim zasobie komunalnym. Tylko w 2017 r.
na ten cel przeznaczono z miejskiego budżetu aż 3 mln 700 tys. zł. Spora część tej kwoty
trafiła na realizację projektu KAWKA. Za ponad milion złotych podłączono do miejskiej
sieci ciepłowniczej aż 9 nieruchomości, co znacznie przyczyniło się do poprawy jakości
powietrza w mieście i komfortu życia mieszkańców.

O

d kilku lat realizowane są remonty
elewacji miejskich kamienic. Tylko w 2017 r.
wydano na ten cel pół
miliona zł. Poprawa estetyki to jednak tylko
część realizowanych
działań: każdego roku
tysiące złotych prze-

znacza się na mniejsze, niewidoczne z ulicy, ale niezwykle ważne remonty, np. wymianę instalacji elektrycznych, wodomierzy, okien, pieców czy
remonty zwolnionych
mieszkań. Oczywiście
te wydatki nie są je-

dynymi ponoszonymi przez Miasto Gniezno. Każdego roku
1 mln 300 tys. zł z miejskiego budżetu trafia na fundusz remontowy poszczególnych
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta. Z tych środków do-

konywane są bieżące i kompleksowe remonty poszczególnych
nieruchomości. 2 mln
rocznie natomiast z tego samego źródła trafia na fundusz związany z eksploatacją budynków z zasobu Miasta. (AD)

MPK z nowymi autobusami
8 z planowanych 12 nowych autobusów dla
spółki MPK jest już Gnieźnie. Ich zakup to
część projektu realizowanego przez spółkę,
na który pozyskano ze środków unijnych aż
11,5 mln zł.

Z

amówione pojazdy
są niskopodłogowe,
niskoemisyjne, o długości 10,5 m. Autobusy Solaris Urbino 10,5 są trzydrzwiowe, o pojemności pasażerskiej m.in.
70 osób, w tym 23 na
miejscach siedzących.
Posiadają silniki speł-

niające normę emisji
Euro 6, automatyczne
skrzynie biegów, komplet tablic informacyjnych oraz szereg innych
udogodnień dla pasażerów, w tym pasażerów niepełnosprawnych. Autobusy są także wyposażone w klima-

tyzację oraz ładowarki USB. Nowe autobusy
zastąpią najstarsze pojazdy w obecnej flocie

spółki. 12 nowych pojazdów stanowi 39% dziennego szczytowego uruchomienia. (AD)
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Nowe ławki nad
jeziorem Winiary

C

oraz więcej gnieźnian spędzać
chce swój wolny czas
na świeżym powietrzu,
często wybierając tereny nad akwenami.
Z myślą o nich powstają
tam kolejne elementy
małej architektury.
W maju 2018 r. nad
jeziorem Winiary pojawiło się dwadzieścia
ławek i dziesięć koszy

na śmieci, na co wydano ponad 18 tysięcy
złotych. Wszystkich korzystających z uroków
tego zakątka z pewnością ucieszy także informacja, że już wkrótce
rozpocznie się proces
naprawy pozostałych,
uszkodzonych miejsc
do siedzenia, tak by
ponownie służyć mogły
mieszkańcom (WK).

Morski zakątek
w centrum miasta

T

o już tradycja, że na
gnieźnieńskim Rynku,
na czas wakacji pojawia się plaża. Zakład
Zieleni Miejskiej także
i tym razem przygotował dla mieszkańców
miejsce, gdzie znaleźć mogą odrobinę
wytchnienia. Na plaży
o wymiarach 9x30 me-

trów czekają wygodne leżaki, cień rzucają prawdziwe palmy,
a morski klimat uzupełniają takie elementy,
jak piasek i łódka. Plaża codziennie rano jest
sprzątana, a dostępna
będzie dla wszystkich
odwiedzających aż do
połowy września. (WK)

Już wkrótce zieleń nad gnieźnieńskimi
jeziorami odzyska swój dawny blask.

Ponad 180 tysięcy
złotych dotacji na dwa
gnieźnieńskie parki

W

nioski złożone przez
Miasto Gniezno
zostały dofinansowane
przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który przyznał dotacje na prace w Parku
XXV-lecia (przy jez. Winiary) oraz Parku Piastowskim (przy jez. Jelonek). Otrzymane środki
wyczekiwane były przez
gnieźnieński Zakład Zieleni Miejskiej, który będzie mógł teraz kontynuować prace związane z usuwaniem skutków
nawałnicy, która nawiedziła miasto w sierpniu
ubiegłego roku.
Pierwszy wniosek:
„Przyrodnicza rewaloryzacja Parku XXV-lecia w Gnieźnie – usuwanie skutków nawałnicy...” został wsparty

kwotą 72 800 złotych.
W ramach tego zadania
planowane jest usunięcie suchych i połamanych gałęzi oraz drzew
stanowiących złomy
i wywroty na terenach
przylegających do popularnych „Łazienek”.
Z kolei wniosek: „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku Piastowskiego w Gnieźnie – usuwanie skutków nawałnicy…” został dofinansowany w wysokości
107 590 złotych. Planowane prace w tym zadaniu to usuwanie karpin wraz z ich utylizacją,
usunięcie suchych i połamanych gałęzi oraz
drzew stanowiących
złomy i wywroty. Dzięki
przekazanym środkom,
wokół „Wenecji” pojawią się także nowe nasadzenia. (WK)
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Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 10 z dotacją
572 tysiące złotych – dotację takiej wysokości
pozyskało Miasto Gniezno z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku
Szkoły Podstawowej nr 10 w Gnieźnie.

W

wakacje rozpocznie się realizacja
kolejnego etapu tej inwestycji. W tym roku zostaną ocieplone ściany
i stropodach, wymienione zostaną okna
i drzwi. Powstanie nowe, zewnętrzne oświetlenie i monitoring, wyremontowany zostanie
dach wraz z kominami.
Dotacja w wysokości

572 890 zł z WFOŚiGW
pokryje część kosztów
tej dużej inwestycji.
To kolejna część remontu w tej placówce. Rok temu za kwotę 531 tys. zł wykonano pierwszy etap modernizacji dachu i elewacji wraz z wymianą
okien. Przygotowano
część budynku na przyjęcie uczniów klas I i IV

w związku z reformą
edukacji; za 120 tys. zł
wymieniono drzwi i przepierzenia korytarzy szkolnych, a także wyremontowano sale lekcyjne.
Również w 2017 r. za
60 tys. zł zmodernizowano sieć informatyczną.
W 2016 r. odbył się grun-

towany remont boiska
przy szkole.
Jeszcze w tym roku na remonty w budżetach miejskich
przedszkoli zapisano
435 384 zł, a w budżetach szkół podstawowych i gimnazjum kwotę 503 359 zł. (AD)

IX Ogólnopolski Zlot Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie

Z

lot odbył się w pierwszych dniach czerwca. Na gnieźnieńskie zaproszenie odpowiedziały
szkoły nie tylko z Wielkopolski, ale całego kraju,
w sumie 22 delegacje.
Inspiracją do zorganizowania zlotu w Gnieźnie
były dwie ważne, setne
rocznice: odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielko-

polskiego. Goście zjazdu mieli jednak okazję
poznać nie tylko historię
sprzed wieku, ale także
tę dotyczącą Pierwszej
Stolicy Polski. Młodzież
uczestniczyła w spotkaniach o charakterze patriotycznym, w rozgrywkach sportowych i imprezach integracyjnych
a nawet w pieszym rajdzie do Zdziechowy. (AD)
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Ponad dwa tysiące
przedszkolaków i nowe grupy
Miasto Gniezno zakończyło rekrutację do
publicznych przedszkoli. W sumie od września 2018 r. do miejskich placówek będzie
uczęszczało 2015 dzieci, czyli o ponad 200
więcej niż w 2015 r. By zapewnić miejsca
wszystkim zainteresowanym, w nowym roku
szkolnym zaczną działać 3 nowe oddziały.

R

ekrutacja dzieci do
przedszkoli publicznych na terenie Miasta
Gniezna została przeprowadzona w marcu
i kwietniu, po raz trzeci
przy wsparciu systemu
elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.
Pierwszą częścią naboru było zebranie deklaracji od rodziców

dzieci już uczęszczających do przedszkoli, o zamiarze kontynuowania pobytu dziecka w przedszkolu. W wyniku tego 1376 dzieci
będzie kontynuowało
naukę w dotychczasowych placówkach. Zostały więc 567 miejsca
dla dzieci, które do tej
pory nie uczęszczały do
przedszkola. Po prze-

prowadzonej rekrutacji
okazało się, że zabrakło
jeszcze 70 miejsc dla
nowych przedszkolaków. – Zdecydowaliśmy
więc o utworzeniu dodatkowych oddziałów.
Po analizie możliwości
lokalowych podjęliśmy
decyzję o utworzeniu
dodatkowych dwóch
oddziałów w Przedszkolu nr 12 przy ul. Poczto-

wej i jednego oddziału, w wyniku adaptacji części pomieszczeń,
w Przedszkolu nr 2 przy
ul. Wrzesińskiej – mówi Michał Powałowski, zastępca prezydenta Gniezna. Dzięki temu wszystkie dzieci z Gniezna biorące
udział w rekrutacji mają zapewnione miejsce. (AD)

Konkursy morskie w ramach projektu „Miasta – Okręty”
Jak co roku uczniowie gnieźnieńskich szkół rywalizowali w konkursach morskich w ramach
projektu Marynarki Wojennej – „Miasta – Okręty”. Gośćmi zawodów byli członkowie załogi
ORP „Gniezno”.

P

ierwszy konkurs wiedzy marynistycznej
odbył się w SP nr 10.
Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo odniosła drużyna SP nr 1,
zdobywając 28 punktów na 30 możliwych.
W Szkole Podstawo-

wej nr 1 odbyły się
eliminacje wieloboju morskiego. Po półtoragodzinnej rywalizacji, przy dopingu
dla zawodników zwyciężyła młodzież z SP
nr 1. Zwycięskie drużyny będą reprezento-

wać Pierwszą Stolicę
Polski w zmaganiach
o Złotą Kotwicę Marynarki z zawodnikami
z pozostałych miast –
okrętów z Poznania,
Torunia, Krakowa, Lublina, a także Świnoujścia. (AD)

ORP „GNIEZNO” wchodzi
w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych
8. Flotylli Obrony Wybrzeża
w Świnoujściu. Okręt wybudowano w 1990 r. w Stoczni Północnej w Gdańsku,
a pierwsze podniesienie
bandery odbyło się na nim
23 lutego 1990 r. Jest drugim
z serii pięciu zbudowanych
w Stoczni Północnej w Gdańsku okrętów projektu 767 (typu
„Lublin”) - w kolejności były
to: Lublin, Gniezno, Kraków,
Poznań, Toruń.

LATO 2018
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Wakacyjne atrakcje
dla dzieci i młodzieży

Letnie miesiące to czas upragnionego odpoczynku dla najmłodszych gnieźnian, którzy
mogą wtedy odetchnąć od szkolnych obowiązków. Część z nich wyjeżdża na wakacyjne
wojaże, wielu jednak zostaje przez dużą część tego czasu w mieście. Właśnie dla takich
dzieci, miejskie placówki kulturalne, sportowe, opiekuńcze i edukacyjne przygotowały jak
co roku wiele ciekawych propozycji.

Gnieźnieński Ośrodek
Sportu i Rekreacji

W

szystkich amatorów wodnych
szaleństw GOSiR zaprasza na wakacyjne kursy
pływania: 25 VI - 6 VII,
9 - 20 VII, 23 VII - 3 VIII,
6 - 17 VIII, 20 - 31 VIII.
Są to kursy zarówno dla
początkujących, jak i
tych, którzy chcieliby
doskonalić posiadane
umiejętności.
Warto wspomnieć
też o promocjach basenowych, które czekają na odwiedzających

przez całe wakacje:
wejścia indywidualne
dla dzieci i młodzieży
uczącej się, studentów
i osób niepełnosprawnych to tylko 6 złotych
za godzinę. Przygotowano także oferty dla
grup zorganizowanych
oraz promocyjne bilety weekendowe z 50%
zniżką dla rodzin.
Półkolonie na sportowo to oferta dla dzieci
w wieku od 7 do 14 lat.
Pięciodniowe turnusy

Półkolonie z GOSiR to oferta dla tych, którzy uwielbiają
odkrywać różne oblicza aktywności ruchowej.

organizowane są przez
całe wakacje, od poniedziałku do piątku,
od 9.00 do 15.00. Dla
wszystkich gnieźnian od
23 czerwca do 31 sierp-

nia otwarte będzie także kąpielisko nad Jeziorem Winiary.
Więcej informacji: 61
424 86 04. (WK)

Koronacja
Królewska dzieciom

J

ak co roku, pod
koniec lipca, Pierwsza Stolica Polski na
dwa dni zmienia swoje
oblicze i przywdziewa
średniowieczne szaty.
Także i tym razem nie
zabraknie atrakcji dla
całych rodzin, a więc
także dla dzieci.
28 i 29 lipca (sobota
i niedziela) najmłodsi,
którzy przyjdą na Plac
św. Wojciecha będą

mogli odkryć, jak przed
tysiącem laty funkcjonowały kramy rzemieślnicze, zobaczyć
zwierzęta gospodarskie
oraz spróbować tradycyjnych, polskich
potraw. Specjalnie
dla nich zajęcia edukacyjne przygotują
w swoich namiotach
Muzeum Początków
Państwa Polskiego
oraz gnieźnieńska

Warsztaty podczas Koronacji Królewskiej to nie tylko
spotkanie z historią, ale także kreatywna zabawa.

biblioteka. Stowarzyszenie Fantasmagoria
ponownie zaprosi na
warsztaty z tworzenia
kartonowych zbroi
i mieczy, zakończone
bitwą z groźnymi wo-

jami. Na dzieci czekać
będą także żywe lekcje
historii czy występy
teatrów. Wszystkie
atrakcje podczas Koronacji Królewskiej są
darmowe! (WK)
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Miejskie Świetlice
Socjoterapeutyczne
W
szystkie dzieci – nie
tylko te uczęszczające na co dzień do
miejskich świetlic – przez
całe wakacje skorzystać

mogą z oferty placówki przy ulicy Staszica 5.
Tam, od poniedziałku
do piątku, od 15.30 do
19.30 czekają na nie gry,

zabawy czy wycieczki
do ciekawych miejsc.
Dla zwolenników zajęć bardziej zorganizowanych, we współ-

pracy z Gnieźnieńskim
Stowarzyszeniem Wolontariuszy „Skrzydła”,
przygotowano zaś dwutygodniowe półkolonie,
które startują 16 sierpnia. Odbywać się będą w świetlicy przy ulicy
Wrzesińskiej, na terenie
byłej jednostki wojskowej. W programie wyprawy do niezwykłych
miejsc, zawody sportowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
Wszystkich miłośników sportu i ekologii
miejskie świetlice zapraszają też na kolonie
w miejscowości Chalin,
od 22 lipca. Przez 11 dni
ich uczestnicy korzystać
będą z uroków natury,
odkrywając piękno jezior i lasów.
Więcej informacji:
61 425 82 57. (WK)

Biblioteka Publiczna
Miasta Gniezna

G

nieźnieńska książnica serdecznie
zaprasza najmłodszych
czytelników na spotkania z książką pod hasłem
„Wakacyjna podróż
dookoła świata”. Bezpłatne zajęcia odbywać się będą od 3 lipca
do 28 sierpnia 2018 r.,
w każdy wtorek i czwartek od 11.00 w Wypożyczalni dla Dzieci przy
ul. Mieszka I 15. Podczas ciekawych zajęć
dzieci odkrywać będą
uroki literatury z różnych zakątków naszego

świata. Poznają czar
francuskich bajek Charlesa Perraulta, odkryją
tajemnice egipskich
mumii oraz przyjrzą się
zwyczajom i tradycjom
dalekiej Japonii. Więcej
informacji: 61 426 18 42.
Natomiast Filia Nr 2
biblioteki przy ul. Staszica 12a zaprasza codziennie przez całe wakacje dorosłych i dzieci
na imprezy pod wspólnym hasłem: Zaczytana
„dwójka”. W ramach
programu edukacyjnego „A ja jestem Polak

Zajęcia w gnieźnieńskiej bibliotece zawsze
wywołują uśmiech na twarzach dzieci.

mały” przygotowano
tam dla całych rodzin
wielką krzyżówkę „Poznajemy Polskę” oraz
kreatywne warsztaty
„Królewski ptak to Gniezna i Polski znak”. Będzie
też można wziąć udział
w plebiscycie, który ma

wyłonić najważniejsze
książki polskich autorów.
Dzięki temu powstanie
lista 100 książek na stulecie niepodległej Polski.
Wyniki poznamy oczywiście w listopadzie.
Więcej informacji: 61
426 40 54. (WK)

LATO 2018

W zeszłym roku uczestnicy świetlicowych kolonii wypoczywali w Białce Tatrzańskiej.

9

KRÓLEWSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY
INWESTYCJE
2018

10

GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI

Roztańczone
otwarcie

Shakin’ Dudi wraz z zespołem roztańczyli
zgromadzoną na Placu św. Wojciecha publiczność. Pełen energii koncert otworzył 14
czerwca tegoroczną edycję Królewskiego
Festiwalu Artystycznego.

Z

espół pod batutą
Ireneusza Dudka
przedstawił mieszankę
znakomitego, okraszonego solówkami saksofonu, kontrabasu czy
perkusji bluesa, oraz
żywiołowego swingu
i rock’n’rolla. Wśród pu-

bliczności można było
dostrzec widzów – zarówno młodych jak i nieco starszych – którzy dosłownie dali się porwać
do tańca. Nie zabrakło
takich przebojów jak
„Och, Ziuta!” czy „Au
sza la la la”, a zespół

do bisowania został
„zmuszony” dwukrotnie.
Drugi z weekendów
KFA upłynął z kolei pod
znakiem kina i muzyki
elektronicznej: 22 czerwca na Rynku, w ramach

Filmowego Lata w zasięgu Orange, wyświetlono
film pt. „Praktykant”,
a dzień później, w Parku Miejskim odbyła się
5 już edycja Gamma
Festival. (DG)

Festiwalowy rozkład jazdy w pigułce

W

eekend Leniwych
Kotów to święto
kultury hip-hop, przygotowane przez stowarzyszenie G:15, z dotacją Urzędu Miejskiego.

W ramach wydarzenia,
od 6 do 8 lipca odbywać się będą koncerty,
warsztaty taneczne, dj-skie i akcja malowania
muru przy ul. Pocztowej.

ne z Gnieznem zespoły,
które wystąpią w charakterze suportów. Będą to, odpowiednio,
Big Up! i Create.
Koncerty połączone będą z zakończeniem gnieźnieńskiej Strefy Kibica MŚ 2018: przed

K
13

i 14 lipca kolejny z weekendów
KFA 2018 wypełnią Dni
Gniezna – czyli koncerty
muzycznych gwiazd, na
żywo u stóp gnieźnień-

skiej katedry. W piątek,
13 lipca wystąpi Enej,
a dzień później, gwiazdą wieczoru będzie Natalia Nykiel. Warte uwagi
będą również, związa-

FA to nie tylko wydarzenia na dużą skalę, ale również te bardziej kameralne. Jednym z nich będzie trzeci już Przegląd Piosenki
Żeglarskiej „Rynek pod
żaglami”. W samym sercu Pierwszej Stolicy Polski
będzie można poczuć
się jak na żeglownych
akwenach. Dodatko-

koncertem Natalii Nykiel
odbędzie się transmisja
meczu o 3. miejsce, a w
niedzielę, 15 lipca meczu finałowego.
Partnerem technologicznym koncertów
jest firma Orange.

we atrakcje przygotowano także na jeziorze
Winiary, gdzie odbędą
się m.in. Otwarte Mistrzostwa Gniezna w wake-boardingu.
Sponsorami przeglądu są Gnieźnieńska
Szkoła Wyższa Milenium,
sklep firmowy Altom,
AKWA, ENEA oraz Kirchhoff Automotive.

CZERWIEC 2018

tradycyjnych pokazów
rekonstruktorskich i przygotowywanych wg dawnych metod strawy czy
rękodzieła, nie zabraknie
również drugiej odsłony
animacji videomappingu
3D, wyświetlanego na
elewacji gnieźnieńskiej
katedry. Więcej informacji o wydarzeniu: www.
KoronacjaKrolewska.pl
Sponsorami „Koronacji Królewskiej” są: sklep
firmowy Altom, Cargill
oraz VELUX.

O

statni piątek sierpnia to na gnieźnieńskim Rynku czas
folkloru i tańca. W poprzednich edycjach
wydarzenia, organizowanego przez MOK
wspólnie ze stowarzyszeniem Poligrodzianie,
brały udział grupy ta-

T
W

sierpniu Gniezno po
raz drugi w ramach
KFA odwiedzi Filmowe
Lato w zasięgu Orange. W piątek, 3 sierpnia,

K

olejną sprawdzoną
już doskonale pozycją festiwalu są Gnieźnieńskie Spotkania Teatralne „Bez kurtyny”.
Szalone spektakle teatrów ulicznych wypełnią przestrzeń miejską

o godz. 21:00 na Rynku
wyświetlony będzie film
pt. Kwartet, z laureatką
dwóch Oscarów Maggie
Smith w roli głównej.

Pierwszej Stolicy Polski już po raz czwarty.
Oprócz przedstawicieli
Zachodniopomorskiej
OFFensywy Teatralnej,
w tym roku zawita do
nas również nowosolski
teatr Terminus A Quo.

o już czwarta edycja Weekendu Grajków Ulicznych w Pierwszej Stolicy Polski.
25 i 26 sierpnia w różnych zakątkach Gniezna będzie można spotkać muzyków z całej
Polski (i nie tylko), którzy
powalczą o nagrodę

K

rólewski Festiwal
Artystyczny 2018
zakończymy jak zwykle
mocnym akcentem
– ale tym razem podwójnym!
1 września, po raz
pierwszy na gnieźnień-

neczne z takich krajów
jak Serbia, Cypr, Turcja
czy Francja. Impreza,
tradycyjnie już, rozpocznie się barwnym korowodem, zmierzającym
przez ul. Chrobrego
w kierunku ustawionej
na Rynku sceny.

im. Igrca Jurka – gnieźnianina, pierwszego odnotowanego w dokumentach polskiego artysty ulicznego. W tegorocznej odsłonie Weekendu będzie można posłuchać m.in. zespołów
Henry David’s Gun oraz
Haclav Havelka & Syn.

skim Rynku, wystąpi
jeden z najbardziej znanych polskich raperów –
O.S.T.R., a dzień później,
na tej samej scenie
zaśpiewa Ambasador
Miasta Gniezna, Grzegorz Hyży. (DG)

KRÓLEWSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY 2018

C

o roku, w ostatni
weekend lipca, plac
u stóp gnieźnieńskiej katedry zamienia się we
wczesnośredniowieczne
grodzisko. Odbywający
się w tym miejscu już od
kilkunastu lat Festiwal Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska” to punkt
centralny KFA oraz jedna z największych imprez
historycznych w Polsce.
Tematem tegorocznej
odsłony będą kobiety
epoki Piastów. Oprócz
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Biało-czerwone tłumy
na Placu św. Wojciecha
14 czerwca, transmisją ceremonii oraz meczu otwarcia Rosja – Arabia Saudyjska, rozpoczęła
funkcjonowanie Gnieźnieńska Strefa Kibica Mistrzostw Świata 2018. Inaugurujący mecz,
który obejrzało kilkuset widzów, był jednak tylko przetarciem przed transmisją pierwszego,
grupowego spotkania Reprezentacji Polski.

M

imo wielkiego zawodu, przegrany 2-1, inauguracyjny mecz z Senegalem
obejrzało kilka tysięcy widzów z Gniezna
i okolic. Mimo 1,5 tysięcy kilometrów dzielących Plac św. Wojciecha ze stadionem
Spartaka Moskwa,
na którym rozgrywano potyczkę z „Lwami
Terangi”, atmosfera
powodowała, że każdy mógł poczuć się
jak na moskiewskich

trybunach. Podniosły nastrój można było odczuć szczególnie
podczas Mazurka Dąbrowskiego, chóralnie
odśpiewanego u stóp
gnieźnieńskiej katedry.
Transmisja z gnieźnieńskiej strefy pojawiła się
m.in. na ogólnopolskiej
antenie TVN24.
Niezależnie od dalszych losów Biało-czerwonych na rosyjskim
mundialu, w Strefie Kibica obejrzeć będzie
można transmisje ze

wszystkich pozostałych spotkań turnieju,
aż do jego finału 15 lipca. Mecz finałowy po-

przedzą koncerty w ramach Dni Gniezna:
13 i 14 lipca (więcej
na str. 10-11). (DG)
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Stawką gnieźnieńskiego meczu o Superpuchar będzie nowe
trofeum im. Adama Wójcika – legendy polskiej koszykówki.

Niepokonany Mieszko z awansem

Po zakończonej bez porażki rundzie zasadniczej, piłkarze Mieszka Gniezno stanęli do
Gniezno gospodarzem
barażu o awans do III Ligi. Powrót, po siedmiu
meczu o Superpuchar Polski latach nieobecności w trzeciej klasie rozgrywkowej, Biało-niebiescy przypieczętowali
Spotkanie o Superpuchar Polski pomiędzy dwoma zwycięstwami w barażu z Victorią
Anwilem Włocławek a Polskim Cukrem To- Września (2:1 na wyjeździe oraz 4:1 na właruń zostanie rozegrane 29 września, o godz. snym boisku). Mecz na stadionie przy ul. Stru20:00, w nowej hali widowiskowo-sportowej mykowej oglądało ok. 3000 widzów.
w Gnieźnie.

M

ecz o Superpuchar Polski to tradycyjna inauguracja
sezonu Energa Basket
Ligi. Do walki o trofeum
staje zawsze Mistrz Polski (aktualnie jest nim
Anwil) oraz zdobywca
Pucharu Polski (Polski
Cukier).
– To niezwykle prestiżowe wydarzenie. O Superpuchar powalczą
czołowe zespoły minionego już sezonu Energa
Basket Ligi, a to gwarantuje wysoki poziom

sportowy i wielkie emocje. Będzie to jednocześnie symboliczne otwarcie nowej hali w Gnieźnie, oczekiwanej w tym
mieście, wielomilionowej inwestycji. Cieszymy się, że możemy być
częścią tego wydarzenia – mówił Prezes Energa Basket Ligi, Radosław Piesiewicz.
Transmisję ze spotkania będzie można
zobaczyć również na
sportowych kanałach
Polsatu. (DG)

J

ak podkreślał prezes
Mieszka, Maciej Ciesielski, awans jest niewątpliwie ukoronowaniem
organizacyjnego skoku,
jakiego dokonał klub
na przestrzeni ostatnich
3 lat: – Dzisiejszy sukces
bezpośrednio zawdzięczamy oczywiście rewelacyjnemu sezonowi
w wykonaniu naszych
zawodników i sztabu,
oraz wsparciu finansowemu Miasta i pozostałych sponsorów. Ale jest
to też, pośrednio, owoc
konsolidacji trzech gnieź-

nieńskich klubów: Mieszka, KS-u i Gniewka, do
jakiej doszło w 2015 roku
z inicjatywy prezydenta
Budasza. Dzięki niej, powstał klub z najbardziej
rozbudowanym w okolicy systemem szkolenia.
Efektem tego jest solidne
zaplecze własnych wychowanków – wystarczy
powiedzieć, że ponad
połowę tegorocznej,
„niezwyciężonej” kadry
stanowili właśnie wychowankowie – komentował bezpośrednio po
zwycięskim barażu. (DG)

Szczypiornistki SP12
najlepsze w Polsce!

FOT. R. POPEK

P

ierwsze miejsce
w Ogólnopolskich
Igrzyskach w mini-piłce
ręcznej wywalczyły zawodniczki Szkoły Podstawowej nr 12. W finałowym turnieju, rozegranym w Głuchoła-

zach, podopieczne Roberta Popka i Przemysława Śmigowskiego
pokonały m.in. drużyny z Radzymina, Szczecina, Białegostoku,
i Piotrkowa Trybunalskiego. (DG)
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Coraz więcej
seniorów korzysta
z dobrodziejstw sieci

Z

akończyły się Warsztaty Kompetencji
Cyfrowych dla osób
powyżej 60 roku życia
organizowane przez
Urząd Miejski w Gnieźnie
i Miejską Radę Seniorów. Prezydent Tomasz
Budasz pod koniec maja 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 12 wręczył
dyplomy ukończenia
kursu jego uczestnikom.
To już druga edycja
szkolenia, która także
cieszyła się bardzo du-

żym zainteresowaniem.
Zajęcia odbywały się
w czterech szkołach
podstawowych dla
75 osób i w całości były finansowane ze środków budżetu miasta.
Każdy uczestnik miał
możliwość osobistego
sprawdzenia nowych
technologii, nie tylko
tych związanych z komputerem. Seniorzy uczyli
się też, jak działają parkomaty i wpłatomaty, dowiedzieli się wie-

Prezydent Gniezna zapowiedział już kolejną edycję warsztatów,
odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie 2018 roku.

le o bezpieczeństwie
w sieci, zakupach internetowych, czy korzystaniu z usług internetowych podczas planowania podróży.
W trakcie zajęć eksperci z Banku Spółdzielczego w Gnieźnie – Angelika Ślachcińska oraz

Paweł Nowicki – zapoznali uczestników z elektronicznymi produktami
bankowymi, a o bezpieczeństwie użytkowników
w sieci opowiadał funkcjonariusz prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – st. asp.
Krzysztof Socha. (WK)

Segregacja? Dziecinnie proste!

D

laczego warto
segregować odpady? Na to pytanie
odpowiedź jest jasna!
Dzięki temu śmieci
z naszego domu nie
powiększą hałdy na

wysypisku, ale staną się
surowcami, z których
wytworzone zostaną nowe produkty. Ze starych
opakowań szklanych
powstają nowe butelki
i słoiki, z makulatury

koperty, a z tworzyw
sztucznych bluzy polar,
a nawet meble. Coraz
więcej gnieźnian segreguje śmieci, wciąż
pozostaje jednak spora
grupa sceptyków, którzy
nie są przekonani co
do korzyści płynących
z takiego podejścia do
odpadów. Aby ich przekonać, Miasto Gniezno
prowadzi specjalną
kampanię pod nazwą
„Segregacja? Dziecinnie proste!”.
Główną jej osią
jest seria specjalnych
grafik, które dwa razy
w tygodniu ukazują się
na profilu Królewskie
Gniezno na portalu Facebook. Internauci, którzy chętnie reagują na
tego rodzaju ilustracje,

dowiadują się, co zrobić z elektrośmieciami,
bateriami, popiołem
czy trawą i gałęziami.
Kampania porusza też
tak trudne kwestie, jak
kwestia przepełnionych
śmietników czy mycia
odpadów przed ich
wyrzuceniem.
W ramach działania
zorganizowano także
konkurs plastyczny dla
najmłodszych gnieźnian, którego celem
było promowanie idei
prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi. Na konkurs wpłynęło aż 131
prac, które zachwycały
różnorodnością wykonania oraz ciekawym
i kreatywnym podejściem do tematyki. (WK)
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Dostęp online do danych
podatkowych i zasobu
użytkowego
Gminny Portal Podatkowy oraz Biuro Obsługi
Klienta Zasobu Użytkowego to najnowsze udogodnienia dla mieszkańców przygotowane
przez Miasto Gniezno. Projekt jest realizowany
z dofinansowaniem unijnym.

I

nformujemy, że została uruchomiona strona
Gminnego Portalu Podatkowego SIGID (GPPS) www.podatki.gniezno.eu, na której każdy zarejestrowany na
portalu podatnik może sprawdzić stan swoich rozrachunków oraz
terminy płatności kolej-

nych podatków lub rat
podatków oraz dokonać zapłaty za wskazaną należność. Zostało
także uruchomione elektroniczne Biuro Obsługi
Klienta Zasobu Użytkowego (eBOK), pozwalające na bieżący dostęp do dokumentów
księgowych dotyczą-

cych lokalu użytkowego, stoiska handlowego, bądź powierzchni
reklamowej, w tym do
faktur oraz salda. Strona logowania dostępna
www.lokale.gniezno.eu
Informacje dotyczące portalu podatkowe-

go można uzyskać pod
numerem telefonu 61
426 04 32, a na temat
obsługi eBOK udzielają ich pracownicy Referatu ds. Gospodarki
i Obsługi Inwestora UM
(pokój nr 41), tel. 61 426
04 47. (AD)

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
Urząd Miejski wraca do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. W budżecie miasta na
ten cel zapisano 33 tys. zł.

P

o dwóch latach przerwy, kiedy to w ramach miejskiego budżetu szczepiono dzieci przeciwko pneumokokom, z inicjatywy prezydenta Tomasza Budasza,
na wniosek Miejskiej Rady Seniorów, do budżetu
wpisano kwotę 33 tys. zł
na realizację progra-

mu szczepień przeciwko
grypie dla osób powyżej 60 roku życia. Z „Programu polityki zdrowotnej na 2018 r. w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie” będą mogli skorzystać mieszkańcy Gniezna, którzy ukończyli 60
rok życia. (AD)

Szczepienia mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy odbędą
się od 1 września do 30 listopada 2018 r.
w następujących przychodniach:
• Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Winary”,
os. Jagiellońskie 29;
• Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „Vitamed”, ul. P. Cymsa 16;
• N.Z.O.Z Przychodnia Rodzinna na Orcholskiej, ul. Orcholska 41;
• Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Lekarzy Rodzinnych „Servi-Med.”,
ul. Staszica 12;
• Poradnia Medycyny rodzinnej „Amicor” s.c., ul. Staszica 21.
W każdej z wymienionych przychodni będzie
mogło się zaszczepić 146 osób, a w sumie
w ramach programu 730 osób.

Prezydent Miasta Gniezna – Tomasz Budasz
zaprasza:

Dni
KRÓLEWSKI FESTIWAL
ARTYSTYCZNY 2018

2018

czerwiec - wrzesień

P L A C Ś W. W O J C I E C H A
SOBOTA / 14 / 07 / 2018
g. 16:00

Strefa Kibica

Mecz o 3. miejce MŚ 2018
g. 19:00

PIĄTEK / 13 / 07 / 2018

Create

g. 14:00

g. 20:30

Kalejdoskop Talentów

NATALIA
NYKIEL

g. 19:00

Big Up!

ENEJ
g. 20:30

NIEDZIELA / 15 / 07 / 2018
g. 16:00

Strefa Kibica

Prezydent Miasta Gniezna – Tomasz Budasz
zaprasza:

Sobota, 1 września 2018

O.S.T.R.

Miejsce: RYNEK Niedziela, 2 września 2018

GRZEGORZ
HYŻY

