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Park im. Kościuszki
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Miasto remontuje
i pomaga w remontach
Miasto Gniezno remontuje elewacje kamienic
i budynków użyteczności publicznej z własnego zasobu i zachęca do tego prywatnych
właścicieli. Rada Miasta na czerwcowej sesji
podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków, w których
wykonano remont elewacji.

P

roblematyka gruntownej rewitalizacji
starych i zabytkowych
kamienic dotyka niemal wszystkie miasta
w Polsce. Zwolnienie
z podatku od nieruchomości może
skłonić właścicieli, do
przyspieszenia decyzji
o przeprowadzeniu
remontu budynków,
a tym samym polepszenia ich wyglądu
i zwiększenia walorów estetycznych
wielu gnieźnieńskich
ulic. Wprowadzona uchwała określa
szczegółowe warunki
zwolnienia z podatku
od nieruchomości budynków lub ich części,
w których wykonano
remont. Zwolnione
z podatku od nieruchomości będą
mogły być budynki
położone na terenie
Miasta Gniezna przy
następujących ulicach: Pl. 21 Stycznia,

ul. 3 Maja, ul. Adama
Mickiewicza, Bednarski Rynek, ul. Bolesława Chrobrego, ul. bł. Jolenty,
ul. Cierpięgi, ul. Czystej, ul. Dalkoskiej (na
odcinku od ul. Łąkowej do ul. Tadeusza
Kościuszki), ul. Dąbrówki, ul. Dworcowej,
ul. Farnej, ul. Franciszkańskiej, ul. Garbarskiej, ul. Grzybowo,
ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Jana Kilińskiego, ul. Jana III
Sobieskiego, ul. Jasnej,
ul. Jeziornej, ul. Józefa Chociszewskiego, ul. Kaszarskiej,
ul. Kolegiaty, ul. Krótkiej, ul. Krzywe Koło,
ul. Lecha, ul. Kanclerza Jana Łaskiego,
ul. Łącznica, ul. Łąkowej, ul. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego, ul. ks. Prym. Macieja Łubieńskiego,
ul. Mieszka I, ul. Stanisława Moniusz-

Trwają prace remontowo – konserwatorskie elewacji
i ogrodzenia budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha.
Planowane zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2018 r.,
choć wykonawca nie wyklucza, że stanie się to wcześniej.

ki, ul. Papieża Jana
Pawła II, ul. Pocztowej (na odcinku od
ul. Tadeusza Kościuszki
do ul. Chrobrego),
ul. Podgórnej, ul. Przecznica, ul. Rybnej,
Rynek, ul. Rzeźnickiej, ul. Seminaryjnej,
ul. Słomianka, ul. Stromej, ul. św. Jana,
ul. św. Michała, ul. Tadeusza Kościuszki,
ul. św. Wawrzyńca,
ul. św. Wojciecha,
ul. Świętokrzyskiej (na
odcinku od ul. św. Jana do Trasy Zjazdu
Gnieźnieńskiego),
ul. Tumskiej, ul. Warszawskiej, ul. Zaułek,
Zielony Rynek, ul. Żuławy (na odcinku od
ul. Seminaryjnej do
Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego), ul. Żwirki
i Wigury.
Zwolnienie od podatku dotyczy tylko

remontów elewacji
co najmniej frontowej
części budynku zakończonych jej malowaniem lub tynkowaniem, a w przypadku
elewacji nietynkowanej lub niemalowanej,
zakończony oczyszczeniem i doprowadzeniem jej wyglądu
do stanu pierwotnego;
zwolnienie z podatku
od nieruchomości
przysługuje od dnia
pierwszego stycznia
roku następującego
po roku, w którym
zakończono remont
elewacji budynku,
na okres do 5 lat;
zwolnienie przysługuje
do wysokości 50%
kosztów kwalifikowanych remontu. Treść
uchwały zyskała pozytywną opinię Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. (AD)
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Park Kościuszki
ozdobą Gniezna
Rewolucyjną zmianę przeszedł w ostatnich
miesiącach park im. Kościuszki w Gnieźnie.
Gruntowna rewitalizacja realizowana przez
Zakład Zieleni Miejskiej objęła cały jego teren
i przyniosła spektakularny rezultat.

M

ieszkańcy Gniezna
naprawdę czekali
na efekt tego remontu
i jestem pewien, że się
nie zawiedli. Możemy
już korzystać z pięknego
terenu zielonego w centrum naszego miasta,
z dużą ilością ławek,
a nawet leżaków. Mamy
piękną i efektowną fontannę oraz nowoczesny
plac zabaw z innymi niż
wszędzie zabawkami,
także dostosowanymi
dla niepełnosprawnych
i bezpieczną nawierzch-

nią – mówił prezydent
Gniezna Tomasz Budasz.
Rewitalizacja parku
rozpoczęła w styczniu
2017 r. i realizowana
była przez firmę Garte.
Drzewa i zieleń zostały
poddane pielęgnacji,
dokonano nowych
nasadzeń, w miejscu
dawnego kwietnika
powstała fontanna.
W parku znajduje się
także plac zabaw dla
dzieci, pod którym zostały
zastosowane dwa typy
nawierzchni, piaskowa

oraz bezpieczna nawierzchnia wylewana,
która umożliwi również zabawę dzieciom
poruszającym się na
wózkach inwalidzkich,
na specjalnych do tego
przystosowanych urządzeniach. W miejscu
dawnej pergoli zbudowano nową, o konstrukcji
stalowej połączonej z
elementami drewna.
W tej części parku znajduje się również przestrzeń
rekreacyjna z 11 leżakami
parkowymi. Są też nowe

ławki, kosze na śmieci
i stojaki dla rowerów.
W parku obowiązuje
strefa przyjazna dzieciom
oraz zakaz wprowadzania psów. Koszt całkowity
inwestycji wraz z dokumentacją projektową to
2 825 820,23 zł, z czego
środki własne Miasta
Gniezna to 878 740,05 zł,
a pożyczka umarzalna
w 40% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
1 947 080,18 zł. (AD)
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Łącznik między drogą wewnętrzną na os. Łokietka a ul. Gdańską
już działa i znacznie usprawnił ruch w tym miejscu.

Przebudowa ul. Orzeszkowej to duże przedsięwzięcie.

Rozbudowa ulicy
Orzeszkowej
Na początku czerwca rozpoczął się długo
oczekiwany remont ul. Orzeszkowej. Inwestycja, na którą Miasto Gniezno pozyskało
1 mln 192 tys. zł w ramach programu budowy
dróg lokalnych potrwa do końca listopada
i będzie kosztować 4 mln 400 tys. zł.

R

ozpoczęły się prace
związane z rozbudową ulicy Elizy Orzeszkowej na odcinku 476 m
od Zakładu Opiekuńczo
Leczniczego do ul. Cienistej wraz z rozbudową
skrzyżowania z ulicami
Cienistą i Odonica.
Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu
technicznego istniejącego odcinka drogi, jej
poszerzenie i podwyższenie nośności, poprawa
bezpieczeństwa ruchu
drogowego, z uwzględnieniem w szczególności
pieszych, poprawa płynności ruchu, stworzenie
alternatywnego objazdu, umożliwienie rozwoju
komunikacji zbiorowej.
Przebudowywany
odcinek ul. E. Orzeszkowej będzie miał
nawierzchnię o szerokości 7 m i obustronne

chodniki. W ciągu drogi
znajdować się będą:
3 zatoki postojowe do
parkowania równoległego o szerokości 2,5 m
i 2 zatoki autobusowe
o szerokości 3 m. Wykonane zostanie nowe
oświetlenie drogowe
oraz pasy zieleni. Inwestycja swoim zakresem
obejmuje budowę kanalizacji deszczowej,
przebudowę sieci energetycznej, przebudowę
sieci CO, przebudowę
sieci wodociągowej,
przebudowę sieci gazowej, usunięcie kolizji
telekomunikacyjnej.
Zakończenie robót
planowane jest na koniec listopada 2017
roku. Na czas remontu
obowiązuje objazd
ul. S. Lema i ul. Rzepichy
do ul. Dalkoskiej i ul. Cienistej. (AD)

Na ul. Bluszczowej powstały obustronne chodniki

Ul. Pocztowa będzie dwukierunkowa
Miasto Gniezno realizuje kolejną ważną inwestycję, która usprawni ruch samochodowy
w centrum. To przebudowa ul. Pocztowej,
na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Lecha.
Najważniejsza informacja dla kierowców
jest następująca: ten odcinek ulicy będzie
dwukierunkowy.

W

ybudowane będą:
chodnik, zatoka
postojowa na drodze
wojewódzkiej, zatoka
postojowa dla taksówek
oraz nakładka z betonu
asfaltowego, a jezdnia
zostanie poszerzona. Powstanie także dodatkowy pas zieleni przy parku
Kaczorowskiego. Prace
na jezdni wykonane będą w lipcu i w sierpniu,
na wrzesień przewidziane jest wykończenie ro-

bót przy odbywającym
się ruchu samochodowym. Zakończenie prac
przewidziane jest na
koniec września 2017 r.
Dzięki tej przebudowie
możliwa będzie jazda
z ul. Dworcowej prosto
na ul. Pocztową i dalej
ul. Konikowo, z ominięciem ul. Lecha i Chrobrego, co znacznie
skróci i usprawni ruch
samochodowy w tym
miejscu. (AD)
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Umowę dofinansowania remontu Starego Ratusza prezydent
Tomasz Budasz podpisał wspólnie z marszałkiem Markiem Woźniakiem.

Miliony z UE na Stary Ratusz

Od początku czerwca trwa gruntowna przebudowa Starego Ratusza w Gnieźnie. Inwestycja,
która na dobre zmieni oblicze i charakter tego historycznego budynku w centrum miasta,
jest dofinansowana w kwocie aż 6 mln zł z WRPO 2014+. Remont zakończy się w grudniu
2018 r.

R

emont przeprowadzany w zabytkowym budynku z 1830 r.
jest gruntowny: odnowiona zostanie elewacja, wyburzane są
niektóre ściany, wymieniony zostanie dach,
instalacje i stropy. Projekt „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego

Ratusza w Gnieźnie”
zakłada także nadanie
nowej funkcji niewykorzystanym pomieszczeniom poddasza.
Po zakończonym remoncie zmieni się także charakter większości
pomieszczeń, z przeznaczeniem na cele
kulturalne. Obok instytucji, które będą tam

nadal działać, takich
jak Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Rady Miasta mieszkańcy i turyści
będą mogli korzystać
z Centrum Informacji
Kulturalnej. W budynku
umiejscowiona będzie m.in. Multimedialna Sala Historii Miasta
Gniezna, sala koncertowo-wystawiennicza,

Historyczny Gabinet
Prezydenta Miasta
Gniezna, a także Dom
Powstańca Wielopolskiego.
Podczas remontu Biuro Rady Miasta
będzie działać w budynku Gimnazjum nr 2
przy ul. Pocztowej, tam
też odbywać się będą
sesje Rady Miasta. (AD)

Rewolucyjna inwestycja
z ogromnym dofinansowaniem

M

arszałek Marek
Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 20142020 podpisał umowę
o dofinansowanie projektu Miasta Gniezna.
To prawie 18 mln zł na
przebudowę układu
drogowego ul. Pod
Trzema Mostami. Całość inwestycji będzie
kosztować 27,5 mln złotych. Projekt obejmuje
przebudowę istniejącej

drogi łączącej Aleje
Reymonta z ul. Słoneczną oraz budowę nowej
drogi na odcinku od
ul. Słonecznej do ul. Osiniec. W ramach inwestycji na odcinku przebudowywanej drogi
planuje się poszerzenie
światła wiaduktu, jego
pogłębienie i wykonanie nowych ścian oporowych. Koniec inwestycji przewidziany jest na
jesień 2018 roku. Jeszcze

w tym roku wyburzone
będą dwa wiadukty
w ciągu ul. Pod Trzema
Mostami na mocy porozumienia podpisanego

przez Miasto Gniezno
i PKP. Już dzięki temu
czas przejazdu ul. Pod
Trzema Mostami skróci
się o połowę. (AD)
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Podczas warsztatów rysunki i projekty powstawały na bieżąco.

Uczestnicy warsztatów Charrette pracę rozpoczęli
spacerem z przewodnikami po terenie parowozowni.

Warsztaty Charrette zakończone

W czerwcu odbyły się warsztaty urbanistyczne Charrette dla terenów inwestycyjnych
PKP S.A. dotyczące obszaru wielkości 25 ha, w tym zabytkowej gnieźnieńskiej parowozowni.
Po 5 dniach pracy ekspertów pod kierunkiem warszawskiej pracowni MAU przedstawiono
wnioski i padła odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zagospodarować tę przestrzeń.

N

a podstawie szczegółowych analiz,
teren którego dotyczyły warsztaty,
został podzielony
na trzy obszary funkcjonalne. Okazuje
się, że w ostatecznej
koncepcji znalazło się
wiele pomysłów, nad
którymi pracowało
wcześniej Miasto Gniezno. Chodzi między
innymi o stworzenie
ważnych rozwiązań
komunikacyjnych,

jak piesze przejście
między południową
i północną częścią
miasta poprzez przedłużony i odpowiednio
wyprowadzony tunel
dworcowy, usytuowanie parkingów na
terenach rewitalizowanych dla pasażerów
kolei, tak żeby nie musieli przemieszczać się
wiaduktem w ul. Warszawskiej, czy przedłużenie ul. Składowej do
ul. Słonecznej. W sa-

KFA 2017

J

ak co roku na Placu

ki reggae – Mesajah, a dzień

św. Wojciecha odbywać

później zespół Happysad.

się będą duże koncerty plene-

Oprócz atrakcji muzycznych

rowe w ramach Dni Gniezna.

na Gnieźnian czekać będą

7 lipca wystąpi gwiazda muzy-

rozmaitości Festiwalu Smaków

mej zabytkowej części
może powstać część
muzealna w pierwszej
hali wachlarzowej,
natomiast druga
przeznaczona byłaby
na działalność komercyjną, z centrum
rozrywki i rekreacji,
basenami, SPA, hotelami czy centrum
konferencyjno-biznesowym. Na podstawie
założeń przyjętych
podczas warsztatów,
przygotowane zosta-

nie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
i Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. To da
podstawę do ostatecznego, spójnego
zagospodarowania
tych terenów. Organizacja warsztatów
była wynikiem porozumienia podpisanego
między PKP S.A., Xcity
Investment i Miastem
Gniezno. (AD)

FoodTrucków. Sponsorami

lia, Drukarnia Majorczyk oraz

Dni Gniezna 2017 są: Hawa,

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie.

Jeremias, Scanclimber, Veral-

P

o bardzo dobrze przyjętej

skie. Na Scenie Kameralnej

ubiegłorocznej odsłonie,

KFA zaprezentują się m.in.

15 i 16 lipca na gnieźnieńskim

zespoły Gumowe Szekle, Folk

Rynku zagoszczą pieśni żeglar-

Street oraz Zagrali i Poszli.
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Szkoła Wyższa Milenium i Sklep

pod żaglami” są Gnieźnieńska

Firmowy Altom.

O

d 20 do 23 lipca cen-

rzą się nowosolski Terminus

KULTURA

Sponsorami przeglądu „Rynek
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J

uż po raz trzeci w sierpnio-

Green Grass, Happy Jazz

wy weekend spotkają się

Band, Witek Muzyk Ulicy),

w Gnieźnie uliczni muzycy.

swoją twórczość zaprezen-

trum Gniezna przejdzie

A Quo, Krzyk z Machowa

Wypełnią swoim graniem

tują Sasha Boole (Ukraina),

we władanie ulicznych trup

oraz Pomarańcze w Uchu na

ulice: Chrobrego, skwer przy

Joakim Hansson (Szwecja) i

teatralnych, podczas Spotkań

Skarpie bez Kartki. Sponsorem

ulicy Łubieńskiego, Tumską

Tim McMillan (Australia).

Teatralnych „Bez kurtyny”.

wydarzenia jest Gnieźnieńska

i Warszawską oraz sam Rynek.

Sponsorem Weeekendu

W pojedynku teatrów zmie-

Szkoła Wyższa Milenium.

Muzyczne towarzystwo

Grajków Ulicznych „Po dro-

Grajków będzie w tym roku

dze” jest Gnieźnieńska Szkoła

międzynarodowe: oprócz

Wyższa Milenium.

Polaków (m.in. Swiernalis,

W

ostatni weekend lipca

pełniony po brzegi program.

plac u stóp gnieźnień-

Średniowieczne rzemiosło,

skiej katedry zamienia się

rarytasy przygotowane daw-

w wczesnośredniowieczne

nymi metodami czy turniej

grodzisko. Odbywający się

łuczniczy i walki wojów to

w tym miejscu Festiwal Kul-

tylko niektóre z jego atrakcji.

tury Słowiańskiej „Koronacja

W

eekend 25-27 sierpnia

ne Dożynki Wielkopolskie.

będzie kolejnym wy-

W ramach imprezy organizo-

pełnionym po brzegi atrak-

wanej wspólnie przez Urząd

W tym roku, punktem kulmi-

cjami – na Rynku 25 sierpnia

Marszałkowski Województwa

Królewska” to jedna z naj-

nacyjnym będzie – pierwszy

odbędą się Międzynarodowe

Wielkopolskiego oraz Kurię

większych imprez historycz-

w Gnieźnie – spektakl map-

Spotkania z Folklorem, a 26

Metropolitarną, Starostwo

nych w Polsce.Urząd Miejski

pingu 3D, wyświetlany na

(sobota) w ramach Filmowe-

Powiatowe i Urząd Miejski

oraz Miejski Ośrodek Kultury

elewacji katedry. Więcej na

go Lata z Orange wyświetlony

w Gnieźnie, obok tradycyj-

w Gnieźnie przygotowują wy-

www.KoronacjaKrolewska.pl.

zostanie film Najlepsze naj-

nych uroczystości dożynko-

gorsze wakacje. Jednak jego

wych na Placu św. Wojcie-

kulminacją będą niedzielne

cha, na Rynku odbędzie się

Wojewódzko-archidiecezjal-

koncert zespołu T.Love.

P

o ogromnym sukcesie

dachami, a do tego Food-

I edycji Zlotu, podczas

Trucki, koncert i moc dodat-

którego spotkało się 165 ekip

kowych atrakcji – to wszystko

miłośników cabrio, apetyty

będzie czekało na gnieźnian

przed II Międzynarodowym

na stadionie MKS „Mieszko”

Zlotem CABRIO POLAND

Gniezno 5 i 6 sierpnia. Więcej

2017 są jeszcze większe!

na www.cabriopoland.pl

Samochody z otwieranymi

T

radycyjnie już, Królewski

wego, który odbędzie się

Festiwal Artystyczny zakoń-

w sobotę 2 września, będzie

czy się mocnym uderzeniem.

jedna z legend polskiej sceny

Gwiazdą koncertu finało-

rockowej – zespół Hey.
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Mimo deszczowego dnia, zespół Myslovitz przyciągnął na Rynek sporo fanów.

Ruszył
Królewski Festiwal
Artystyczny 2017!
Koncert Otwarcia, kino letnie, zlot food-trucków oraz koncert organowy stanowiły atrakcje pierwszego weekendu tegorocznej edycji
Królewskiego Festiwalu Artystycznego.

23

czerwca ze sceny usytuowanej
na gnieźnieńskim Rynku
wybrzmiała energiczna
muzyka warszawskiego duo Paula & Karol
oraz jednej z największych marek na pol-

skiej scenie muzycznej
– zespołu Myslovitz.
Koncert gwiazdy wieczoru, mimo utrzymującej się przez cały dzień
deszczowej pogody,
obejrzało ponad 2 tys.
widzów. (DG)

Po raz ostatni na gnieźnieńskim Rynku
Myslovitz wystąpiło 12 lat temu.
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WYDARZENIA
Jako pierwsi podczas Koncertu Otwarcia zaprezentowali się Paula & Karol, zarażając publiczność swoją pozytywną muzyką.

W ostatni weekend czerwca dużym zainteresowaniem cieszył się zlot Food-Trucków na Rynku.

Na placu św. Wojciecha odbył się seans Filmowego
Lata z Orange. Kolejny – 26 sierpnia na Rynku.

25 czerwca w Bazylice Prymasowskiej można było wysłuchać
koncertu organowego dr Agnieszki Kosmeckiej .

Oprócz weekendu otwierającego Królewski Festiwal Artystyczny, w dniach 22-25 czerwca
odbywały się festyny, spotkania i inne atrakcje akcji profilaktycznej „Biorę życie na trzeźwo”.
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4 czerwca 2017 roku odbył się 29. Koncert Katedralny, podczas
którego wykonano utwory organowe Feliksa Nowowiejskiego.

Koncerty i warsztaty
przybliżą twórczość
Nowowiejskiego

U

pamiętniając 140.
rocznicę narodzin
Feliksa Nowowiejskiego,
Sejm RP ustanowił 2016
rokiem tego kompozytora. Ideą przewodnią
jest uhonorowanie tego
niezwykłego dyrygenta,
organisty, pedagoga
i organizatora życia
muzycznego. Przygotowany z tej okazji projekt
Miasta Gniezna „Nowowiejski na propsie!”,
realizowany wspólnie
z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych
uzyskał dofinansowanie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 25 000
złotych.
W ramach projektu
prowadzone są już
warsztaty muzyczno-plastyczne „Legenda
Bałtyku” skierowane do
dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów
szkół podstawowych
w Gnieźnie. Zajęcia

pod kierunkiem Dominiki
Sochackiej-Drzewieckiej
przesycone są nagraniami muzyki Nowowiejskiego i aktywizują
uczestników poprzez
plastykę ruchu, działania manualne, grę na
instrumentach i śpiew.
Warsztaty odbywać
się będą do listopada
2017 roku. Łącznie
planowanych jest 80
godzin zajęć, w których
weźmie udział 1 600
osób. Drugą częścią
projektu jest cykl koncertów muzycznych.
Kilka z nich już za nami,
ale amatorzy klasycznych dźwięków mają
jeszcze okazję do tego,
aby 23 lipca 2017 roku
na gnieźnieńskim Rynku wysłuchać pieśni
autorstwa Nowowiejskiego, Chopina oraz
Moniuszki w wykonaniu
wokalistów Akademii
Muzycznej i Teatru
Wielkiego w Poznaniu.

Tak postać Feliksa Nowowiejskiego
poznawały dzieci z Przedszkola nr 2.

Swoistym podsumowaniem obchodów
będą dwa jesienne
koncerty w auli tzw.
„Medyka”. 26 października 2017 roku
Anna Nowacka, sopran
Teatru Wielkiego w Poznaniu wykona program
złożony z pieśni Nowo-

wiejskiego, Moniuszki
oraz Karłowicza. Z kolei
18 listopada 2017 roku
zespół pod kierunkiem
prof. Katarzyny Stroińskiej zaprezentuje
utwory Nowowiejskiego
w jazzowych i klasycznych aranżacjach. (WK)

Czwarta odsłona święta
muzyki elektronicznej

R

óżnorodność dźwięków, jaka panowała
w trakcie kolorowego festiwalu Gamma, na długo pozostanie w pamięci
bawiących się gości. 17
czerwca 2017 roku setki
młodych ludzi uczestniczyło w imprezie, która
została przygotowana
przez Stowarzyszenie

Ośla Ławka na Gnieźniku, w Parku Miejskim.
Po raz kolejny okazało
się, że jest to doskonałe
miejsce, które ponownie
stworzyło wspaniały
klimat i aurę, dla wszystkich amatorów setów
didżejskich i niezwykłych
występów producentów
muzycznych. (WK)
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OŚWIATA

W bibliotece dzieci rozwiązywać będą zagadki, tworzyć prace
plastyczne oraz wcielać się w ulubione postacie książkowe.

Dzieci ze świetlic, oprócz półkolonii, korzystać mogą
z szerokiej oferty wyjazdów terapeutycznych.

Lato w mieście pełne
atrakcji dla dzieci
Na całe szczęście minęły już czasy, gdy wakacje kojarzyły się z wolno upływającymi
dniami, wypełnionymi nudą i rutynowymi zajęciami. Miasto Gniezno, oprócz wielu atrakcji organizowanych w ramach Królewskiego
Festiwalu Artystycznego, przygotowało także
szeroką, wakacyjną ofertę zajęć kulturalnych
i sportowych dla najmłodszych.

B

iblioteka Publiczna
Miasta Gniezna zaprasza w każdy wtorek
i czwartek o 11.00 do
Wypożyczalni dla Dzieci
przy ul. Mieszka I 15. Najmłodsi czytelnicy będą
tam mogli wziąć udział
w spotkaniach z książką
pod hasłem „Powróćmy jak za dawnych lat
w zaczarowany świat
bajek”. Prowadzący
przewidzieli ciekawe
spotkania poświęcone
takim niezapomnianym
bohaterom, jak Muminki, Pszczółka Maja czy
Smerfy. Wstęp bezpłatny.
Kontakt: 61 426 18 42.
Gnieźnieński Ośrodek
Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w półkoloniach „na sportowo”,

które odbywać się będą
w pięciodniowych turnusach przez cały okres
wakacji.W programie
między innymi zajęcia
na basenie, wycieczki
oraz kręgle. Półkolonie
przeznaczone są dla
dzieci w wieku od 7 do
14 lat, a cena turnusu
wynosi 179 złotych.
Kontakt: 61 424 86 04.
Miejski Ośrodek
Kultury oferuje letnie
zajęcia sekcji brydża
sportowego (wtorki
i piątki, 10.00), gimnastyki
(czwartki, 17.00) oraz
tai-chi (czwartki, 18.00).
Amatorzy strzelania
z łuku spotykają się zaś
w czwartki o 16.30 na
Placu św. Wojciecha.
Wstęp na zajęcia jest

Półkolonie GOSiR odbywać się będą od poniedziałku
do piątku, między 9.00 a 15.00.

bezpłatny. Kontakt:
61 426 46 30.
Kadra Miejskich
Świetlic Socjoterapeutycznych serdecznie
zachęca do zapisywania
się na niezwykłe półkolonie współorganizowane
przez Stowarzyszenie
Skrzydła między 17 a 28
lipca w placówce przy
ulicy Kilińskiego 17. Dzieci
będą miały okazję wziąć
udział w wycieczkach,
zajęciach sportowych,
grach i konkursach.
Udział jest bezpłatny,
obowiązują zapisy:
61 425 82 57.
Między 10 lipca
a 31 sierpnia na placu

przy ul. Marcinkowskiego
działać będzie Strefa
Aktywnego Wypoczynku.
Do dyspozycji będzie
boisko do siatkówki
plażowej, unihokeja,
strefa gry w boule, piłkarzyki stolikowe, tenis
stołowy, stanowiska
do gry w warcaby oraz
szachy. W weekend
skorzystać będzie można z badmintona oraz
zamków dmuchanych.
Strefa funkcjonować
będzie od poniedziałku
do niedzieli od 9.00 do
21.00.Wstęp na strefę
jest wolny. Kontakt:
61 424 86 00. (WK)
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MKS Mieszko z awansem
i nowym sztandarem
Szczypiornistki
iłka nożna w na- 18 czerwca. Oprócz
MKS Urbis w I Lidze
szym mieście ma ostatniego meczu li-

P

wieloletnią tradycję.
MKS Mieszko Gniezno
już od 43 lat dostarcza
sportowych emocji,
a także rozwija talenty
młodych piłkarzy. Po
ostatnich kilku chudszych dla gnieźnieńskiego futbolu latach,
biało-niebiescy doczekali się awansu do
IV ligi. Z tej okazji, klub
zaprosił wszystkich kibiców, zawodników i
byłych działaczy do
wspólnego świętowania podczas Football
Day, który odbył się

gowego z Vitcovią
Witkowo (wygranego
przez Mieszka 3:1), dla
fanów przygotowano
dodatkowe atrakcje i
niespodzianki, a Prezydent Miasta Gniezna
przekazał władzom
klubu nowy sztandar.
Warto przypomnieć, że obecnie MKS
Mieszko Gniezno to ponad 400 zawodników,
12 trenerów, sekcje
dziecięce i młodzieżowe, a także sekcja
seniorska i drużyna futsalu. (DG)

P

o świetnym sezonie 2016/17 piłkarki
ręczne MKS Urbis Gniezno awansowały na zaplecze PGNiG Superligi.
Gnieźnianki promocję
do I Ligi wywalczyły
sobie już na 3 kolejki
przed końcem sezonu.
Działacze klubu
podkreślają, że zespół
trenerów Roberta Popka i Romana Solarka
złożony jest głównie
z gnieźnianek: – Mamy
świetnie funkcjonujący
system szkolenia; w tej
chwili w klubie trenuje

ok. 150 dziewczyn we
wszystkich kategoriach
wiekowych (juniorki
młodsze MKS Urbis zdobyły w tym roku srebrny
medal Mistrzostw Polski – przyp. red.). Do
awansu dojrzeliśmy też
sportowo i organizacyjnie, poza tym czujemy
duże wsparcie ze strony
spółki Urbis i władz
miasta. Na pewno
świetną zachętą jest też
budowana aktualnie
nowa hala widowiskowo-sportowa – mówi
R. Popek. (DG)

Nowe oblicze gnieźnieńskich kortów tenisowych

W

ostatnich miesiącach istotne zmiany przeszedł Gnieźnieński
Klub Tenisowy. Od grudnia 2016 r., klubem zarządza Gnieźnieńska
Akademia Tenisowa.
Po odświeżeniu oferty,
GKT to blisko 150 osób,
które zawodowo lub
amatorsko grają w tenisa ziemnego. Ofertę
klubu tworzą obecnie
m.in. sekcje treningowe
dla dzieci, młodzieży i

dorosłych w ramach
Gnieźnieńskiej Akademii
Tenisowej oraz nowa
kawiarnia „Tie Break”.
W lipcu i sierpniu Klub zaprasza młodzież szkolną
do korzystania z kortów
w promocyjnej cenie
15 zł, a we wrześniu
na uroczyste obchody
110-lecia kortów tenisowych, połączone
z Otwartymi Mistrzostwami Gniezna w Tenisie
Ziemnym. (DG)
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Ładna pogoda sprzyjała szybkiemu wykonaniu wszystkich
prac związanych z malowaniem znaków.

Miejsca dla osób niepełnosprawnych
bardziej widoczne

Nowi dyrektorzy
gnieźnieńskich przedszkoli

Aż dwanaście konkursów na stanowisko dyPierwszej Stolicy mały prawie wszystkie rektorów w placówkach oświatowych podlePolski w czerwcu stanowiska dla osób głych Miastu Gnieznu odbyło się w kwietniu
2017 roku dokonano niepełnosprawnych na i maju 2017 roku. Nowych szefów już wkrótce
odtworzenia miejsc drogach gminnych i we- będą miały Przedszkola Nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
postojowych dla osób wnętrznych stanowią- 12, 13, 14, 15 i 17 w Gnieźnie.

W

niepełnosprawnych.
Od teraz mają one tło
koloru niebieskiego,
uzupełnione o znaki P-20
i P-24 koloru białego.
Nowy wygląd otrzy-

cych własność Miasta
Gniezna, z wyjątkiem
pięciu miejsc znajdujących się na nawierzchni
wykonanej z kamiennej
kostki brukowej. (WK)

Zadaniem patrolu rowerowego jest egzekwowanie przestrzegania
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rowerowe patrole Strażników Miejskich

O

d początku czerwca 2017 roku Pierwszą Stolicę Polski funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Gnieźnie patrolują
także na dwóch kółkach. Młodsi strażnicy
Łukasz Skoniecki i Dariusz
Tubacki pełnią służbę

w takiej formie w parkach, na skwerach, terenach przy akwenach
wodnych, ogródkach
jordanowskich, działkowych, placach zabaw
i innych miejscach przeznaczonych do ruchu
pieszego. (WK)

W

toku postępowania konkursowego
wyłoniono kandydatów
na stanowisko dyrektorów tychże placówek.
Dziewięciu z nich zarządzało już przedszkolami
i wybranych zostało
na swoje stanowiska
ponownie. Są to: Małgorzata Wiecka – dyrektor Przedszkola Nr 1,
Halina Siwka – dyrektor
Przedszkola Nr 2, Dorota Malak – dyrektor
Przedszkola Nr 3, Mariola
Ilnicka – dyrektor Przedszkola Nr 6, Małgorzata
Walendowska-Zamiar –
dyrektor Przedszkola Nr
8, Danuta Kropaczewska
– dyrektor Przedszkola Nr
12, Goretta Hanczewska
– dyrektor Przedszkola Nr
14, Bożena Ławniczak
– dyrektor Przedszkola
Nr 15, Grażyna Hybza –
dyrektor Przedszkola Nr
17. Nowymi twarzami na
swoich stanowiskach bę-

dą dyrektor Przedszkola
nr 5 Mariola Olejniczak,
która dotychczas była
nauczycielem w tejże
placówce, dyrektor
Przedszkola nr 9 Krystyna
Bernacka, która uczyła
w Przedszkolu nr 17 oraz
dyrektor Przedszkola nr
13 Małgorzata Niesuchorska, obecny wicedyrektor tej placówki.
Powyższe kandydatury zostały zatwierdzone
przez Prezydenta Miasta
Gniezna. Powierzenie
stanowiska dyrektora
zwycięzcom konkursów
na okres 5 lat nastąpi
z dniem 1 września 2017
roku. Podczas uroczystego wręczenia aktów powierzenia, prezydent podziękował także dwóm
paniom, które odchodzą
wkrótce na emeryturę:
dyrektor Przedszkola nr 5
Aleksandrze Przyborskiej
i dyrektor Przedszkola 13
Halinie Mejer. (WK)

CZERWIEC 2017

15

INFORMACJE

Odsłonięcie obelisku odbyło się w obecności wielu gości,
którzy przyjechali do Gniezna z całej Polski.

Nie zabrakło harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, który wraz
z Urzędem Miejskim w Gnieźnie był organizatorem uroczystości.

Wyremontowany skwer z nowym patronem

P

odpułkownik Adam
Borys, pseudonim
„Pług” był cichociemnym i pierwszym dowódcą batalionu „Parasol”.
Był także oficerem Kedywu AK oraz organizatorem wielu akcji, w tym
zamachu na Dowódcę
Policji i SS w Warszawie
Franza Kutscherę. Po
zakończeniu II Wojny
Światowej powrócił do
kraju, w którym był represjonowany i więziony.
Związany był z ziemią
gnieźnieńską – urodził
się w Niechanowie,

uczył w Gimnazjum Państwowym im. Bolesława
Chrobrego w Gnieźnie,
a zmarł w Witkowie.
26 maja 2017 roku
odbyły się uroczystości
upamiętniające tego
wspaniałego człowieka, poprzez nadanie
nowo wyremontowanemu skwerowi przy
Szkole Podstawowej
nr 9 jego imienia. W wydarzeniu wzięło udział
wielu młodych ludzi,
licznie przybyli także
członkowie stowarzyszeń
kombatanckich oraz

działacze samorządowi.
Specjalnie na tę okazję
do Gniezna przyjechali
żołnierze z Jednostki
Wojskowej Agat z Gliwic
oraz z Zespołu Bojowego
C Jednostki Wojskowej
Komandosów z Lublińca,
kultywujących tradycje
Batalionu „Parasol”.
Głównym punktem
wydarzenia było odsłonięcie obelisku upamiętniającego powstańca
warszawskiego, którego
dokonali wspólnie Prezydent Miasta Gniezna
oraz syn cichociemne-

go – Hubert Borys, który
przybył na uroczystość
wraz z siostrą oraz żoną i synem. Komenda
Chorągwi Wielkopolskiej
Związku Harcerstwa Polskiego wyróżniła także
Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza
Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół
Harcerstwa. Uroczystości
zakończyło składanie
kwiatów oraz wernisaż
wystawy związanej z życiem Adama Borysa
w pobliskiej filii gnieźnieńskiej biblioteki. (WK)

Nowe zasady wycinki drzew
Od 17 czerwca 2017 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody. Najważniejszą zmianą jest ograniczenie swobodnej wycinki drzew, którą można było prowadzić
na nieruchomościach.

N

a wycinkę nadal nie
będzie potrzebne
uzyskanie zezwolenia,
ale obowiązkowe będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
w Urzędzie Miejskim.
Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła
drzew, których obwód
pnia mierzony na wy-

sokości 5 cm będzie
przekraczał: 80 cm
– w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego; 65 cm
– w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku

pozostałych gatunków
drzew. W terminie 21 dni
od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu
Miejskiego w Gnieźnie
dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi
protokół. Drzewo będzie
można usunąć dopiero
po upływie 14 dni od
oględzin, pod warun-

kiem, że Prezydent Miasta Gniezna nie wniesie
sprzeciwu.
Usunięcie drzewa
niezgodnie z przepisami
skutkować będzie karą
1000 zł za 1 cm obwodu
drzewa mierzonego na
wysokości 130 cm.
Więcej szczegółów
na www.gniezno.eu. (WK)

Organizatorzy:

Sponsorzy imprez Królewskiego Fes walu Artystycznego:

