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Od redakcji
Drodzy mieszkańcy!

Dwa miesiące temu trafił do Państwa pierwszy numer Infor-
matora Miejskiego. Jesteśmy zaskoczeni pozytywną opinią 

na temat tej bezpłatnej gazety. Okazuje się bowiem, że nasze 
sprawy, inwestycje, imprezy wywołują żywą reakcję. Do Wydziału 
Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego, czyli do redakcji Informa-
tora, dzwonili mieszkańcy, by podzielić się sprawami, które ich 
interesują, a czasem bolą. To dla nas bardzo ważne, za każdy 
telefon z informacją zwrotną dziękujemy. Kwestie poruszane 
przez mieszkańców przekazujemy oczywiście odpowiednim 
urzędnikom i władzom miasta. Zdarzyły się też krytyczne uwagi; 
za nie także dziękujemy. Pracujemy, by gazeta, która raz na dwa 
miesiące trafi do gnieźnieńskich domów, rzetelnie informowała 
o działaniach Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek. 

To wszystko pokazuje, że miasto, w którym mieszkamy jest dla 
Państwa ważne. To bardzo cieszy i skłania do złożenia życzeń, by 
w nowym 2017 roku ten stan rzeczy nie uległ zmianie. Ponieważ 
miasto kochane przez swoich mieszańców, to takie, w którym 
się dobrze żyje. Tego życzymy sobie i Państwu.

Przyjemnej lektury!
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Zgodnie z podpisaną 
umową, w Gnieźnie 

zmniejszeniu ulegnie 
emisja zanieczyszczeń, 
w tym pyłu zawieszone-
go PM10 oraz dwutlen-
ku węgla, co poprawi 
w istotny sposób jakość 
powietrza. W 2016 r. 
w ramach KAWKI zlikwi-
dowano, bądź trwale 
odłączono 220 pieców 
w 131 lokalach prywat-

KAWKA walczy ze smogiem
Aż 250 pieców ogrzewanych węglem zniknęło w 2016 r. z mapy Gniezna, a w 2015 r. – 50. 
Wszystko w ramach programu KAWKA prowadzonego przez Urząd Miejski na podstawie 
umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

nych, z czego 21 lokali 
zostało podłączonych 
do miejskiej sieci ciepl-
nej. Także w mieszka-
niowym zasobie Miasta 
Gniezna podłączono 
2 budynki do miejskiej 
sieci i zlikwidowano 30 
pieców. 

W 2015 r. Miasto Gnie-
zno podpisało umowę 
dotacji z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na 
dofinansowanie realiza-
cji przedsięwzięcia pod 
nazwą: „Likwidacja źró-
deł niskiej emisji na te-
renie miasta Gniezna” 
w ramach Programu 
Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wod-
nej – „Poprawa jako-
ści powietrza, część 2) 

KAWKA” do realizacji 
w latach 2014 – 2018. 
W tym czasie w ramach 
przedsięwzięcia pla-
nuje się likwidację 552 
sztuk lokalnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe 
i zastąpienie ich ogrze-
waniem gazowym lub 
podłączenie do miej-
skiej sieci cieplnej. (AD)

Żłobek miejski po remoncie 
i z nowym parkingiem
W październiku zakończył się gruntowny 
remont budynku przy ul. Kościuszki. Dzięki 
niemu od 2 listopada do żłobka uczęszcza 
o 50 dzieci więcej niż do tej pory. Równolegle 
do przebudowy placówki Miasto Gniezno przy 
ul. Wawrzyńca wybudowało nowy parking.

Remont i powiększe-
nie żłobka były moż-

liwe dzięki przeniesieniu 
Przedszkola nr 12 do bu-
dynku przy ul. Poczto-
wej. Powstały w sumie 
2 sale pobytu dla dzieci, 
z salami przeznaczony-
mi do spania, łazienka-
mi i szatniami. Powstała 
też nowa kuchnia, piw-
nica została zaadopto-
wana na pomieszcze-
nia socjalno-gospodar-
cze, a po byłej pralni 
powstała sala dydak-
tyczna. Placówkę wy-
posażono w sygnali-
zację przeciwpożaro-
wą i nowy plac zabaw 

dostosowany do naj-
młodszych dzieci. W su-
mie całościowy remont 
kosztował nieco ponad 
1 mln zł. Miasto Gnie-
zno pozyskało na ten 
cel 746 tys. zł z progra-
mu „Maluch”.

Oprócz generalnego 
remontu żłobka przebu-
dowany został plac po-
między ul. Wawrzyńca 
i Dalkoską. W miejscu za-
niedbanego trawnika, 
powstały skwer z nowymi 
ławkami i koszami na 
śmieci oraz bezpłatny 
parking na 45 miejsc 
postojowych. (DG)
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Jesień to czas finalizowania inwestycji drogowych. Także nasze miasto stało się w tym okresie 
areną licznych remontów, które zaowocowały korzystnymi zmianami w wielu miejscach. 

Na ulicy Słomian-
ka, na odcinku od 

ul. św. Wawrzyńca do 
parkingu, wyremonto-
wano chodnik po obu 
stronach ulicy i zjazdy 
z kostki brukowej be-
tonowej. Prace zosta-
ły zakończone w poło-
wie listopada 2016 roku, 
a ich wartość wyniosła 
85 tys. złotych. Chodnik 
i zjazdy o podobnej kon-
strukcji powstają także 
obustronnie przy ulicy 
św. Wawrzyńca, między 
Słomianką a Bednarskim 
Rynkiem. 

Zakończyły się rów-
nież prace remontowe 
związane z wykonaniem 
nawierzchni na drogach 
wewnętrznych i publicz-
nych na Osiedlu Grun-
waldzkim w Gnieźnie. 
W sumie wykonano na-
wierzchnię jezdni z kostki 
brukowej, chodniki, zjaz-
dy, ustawiono krawęż-
niki betonowe oraz wy-
konano odwodnienie: 
ściek, studnie chłonne 

i uliczne studzienki ście-
kowe z przykanalikami. 
Całkowita wartość za-
dania to ponad 205 ty-
sięcy złotych. 

Wielu gnieźnian ucie-
szy zapewne wiado-
mość, iż od jeziora Jelo-
nek do Muzeum Począt-
ków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie można już 
dojść nowymi schoda-
mi. Remont obejmował 
wykonanie i montaż no-
wych okładzin stopni 
i podstopni z prefabry-
kowanych elementów 
z lastryka. Część scho-
dów tarasowych wy-
konano z kostki bruko-
wej betonowej. Koszt 
remontu wyniósł 39 ty-
sięcy złotych. Prace wy-
konano w ramach przy-
gotowań infrastruktury 
miejskiej pod realizację 
Traktu Królewskiego – no-
wej atrakcji w ramach 
Szlaku Piastowskiego, 
której powstanie prze-
widziane jest na lata 
2017–2018. (WK)

Trwają prace związane 
z budową nowej ulicy

Efektem prac, które 
można zaobserwo-

wać na Osińcu ma być 
nowa ulica, która łą-
czyć będzie ul. Witkow-
ską z obszarem przemy-
słowym strefy ekono-
micznej. 

Obecnie, na wszyst-
kich etapach prowa-
dzone są tam prace 
nawierzchniowe i przy 
urządzeniach podziem-
nych. Inwestycja w sumie 
będzie kosztować ok. 
7 mln zł. (WK) Budowa ulicy Osiniec to przedsięwzięcie 

zaplanowane na dwa lata.

Jeden z wyremontowanych fragmentów  
na Osiedlu Grunwaldzkim.

Schody między jeziorem a muzeum ułatwią 
komunikację zarówno gnieźnianom, jak i turystom. 
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W  ramach rewita-
lizacji Parku im. 

Ryszarda Kaczorowskie-
go wykonane zostały 
prace w drzewostanie 
i  w podszyciu parku, 
wykarczowano też krze-
wy i wycięto drzewa 
wskazane przez Kon-
serwatora Zabytków 
ze względu na ich stan. 
Kolejnym etapem było 
korytowanie i budowa 
nowych ścieżek, posa-
dowienie nowej małej 
architektury w postaci: 
ławek parkowych, koszy 
na śmieci, psiego pakie-
tu, stojaków na rowery, 
oraz słupa ogłoszenio-
wego. Pojawią się też 
nowe słupy i oprawy 

Parki przy dworcu zmieniają oblicze
Miasto Gniezno rozpoczęło rewitalizację Parku im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. 
Zarówno ten projekt, jak i projekt Rewitalizacji Parku im. Tadeusza Kościuszki w Gnieźnie, 
otrzymał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz po-
zwolenia na prace budowlane.

oświetleniowe, oraz sys-
tem automatycznego 
nawadniania. Zielony 
teren przy dworcu ozdo-
bi 21 nowych drzew (ja-
błonie ozdobne i śliwy 
wiśniowe), 1510 sztuk 
krzewów w tym: cisy, lila-
ki, śnieguliczka Chenaul-
ta Hancock, hortensja 
bukietowa, byliny, a na 
wiosnę piękne rośliny 
cebulowe. 3 cisy zosta-
ną przesadzone na tył 
parku. Rewitalizacja za-
kończy się na początku 
2017 r., tuż po niej roz-
pocznie się gruntow-
ny remont większego 
obszaru tuż obok, czyli 
Parku im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Gnieźnie. (AD)

Nowe ławki, oświetlenie, ozdobna roślinność i przestronne alejki. 
Park im. Kaczorowskiego przy dworcu zmienia oblicze. Z nowego 

terenu będzie można korzystać w pełni już wiosną 2017 r.

Rewitalizacja większego Parku im. Kościuszki rozpocznie
się na początku 2017 r. Tam pojawi się także  

plac zabaw dla dzieci i fontanna.

Trudne skrzyżowanie 
wreszcie po remoncie

Oczekiwana od lat 
przez mieszkań-

ców przebudowa skrzy-
żowania ulic Kościuszki 
i Mieszka I w Gnieźnie 
została zakończona. 
Inwestycja była realizo-
wana przez Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódz-
kich przy dużym wspar-
ciu finansowym Urzędu 
Miejskiego. Dzięki niej 
znacznie poprawił się 
komfort jazdy kierow-

ców i przepustowość 
skrzyżowania. Urząd 
Miejski zabiegał o tę 
inwestycję od kilkunastu 
miesięcy. Biorąc pod 
uwagę fakt, że ta prze-
budowa była kluczowa 
dla usprawnienia ko-
munikacji w centrum, 
Miasto Gniezno prze-
znaczyło na ten cel 300 
tys. zł z własnego bu-
dżetu. (AD) 
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Lokale, w których kie-
dyś mieściły się re-

stauracja „Gwarna”, 
apteka „Pod Lwem” 
czy AGD na Zielonym 
Rynku zostały wyna-
jęte. Na deptaku przy 
ul. Chrobrego już wkrót-
ce powstanie apteka. 
W sumie Miasto Gnie-

Przyjęte założenia pro-
jektowe przebudowy 

ul. Rzeźnickiej w Gnieź-
nie stanowią przedłu-
żenie deptaku z ulicy 
B. Chrobrego z jedno-
czesnym zapewnieniem 
szczególnie wyjątko-
wego charakteru tego 
miejsca. Najważniej-
szym celem tych prze-

Miasto wynajmuje  
lokale użytkowe

zno posiada 310 loka-
li użytkowych, w tym 
21 wolnych. Osoby za-
interesowane ich wyna-
jęciem mogą zgłaszać 
się do Wydziału Rozwo-
ju Miasta, Gospodar-
ki i Obsługi Inwestora 
Urzędu Miejskiego tel. 
61 426 04 47. (AD)

Po postępowaniu konkursowym oraz konsultacjach społecznych, koncepcja przebudowy 
ulicy Rzeźnickiej na strefę ruchu pieszego została przyjęta przez sąd konkursowy. Inwestycja 
planowana jest na lata 2019-2020.

Koncepcja deptaku na Rzeźnickiej przyjęta

kształceń jest stworzenie 
przestrzeni na jedna-
kowym poziomie, bez 
barier architektonicz-
nych. Proponowane za-
biegi mają za zadanie 
uatrakcyjnić przestrzeń 
ulicy, a także spowolnić 
ruch samochodowy, 
pozostawiając dojazd 
jedynie dla mieszkań-

ców ulicy oraz dostaw 
towarów. 

Prawidłowo zorga-
nizowana przestrzeń 
publiczna powinna przy-
ciągnąć mieszkańców, 
turystów, i stworzyć si-
łę napędową służącą 
rozwojowi drobnego 
handlu i otwarciu po-
bliskich podwórek dla 

mieszkańców. Remont 
ul. Rzeźnickiej będzie 
wpisywać się w plany 
nowego szklaku tury-
stycznego z rzeźbami 
odnoszącymi się do hi-
storii Gniezna – Traktu 
Królewskiego (na no-
wym deptaku stanąć 
ma rzeźba króla Bole-
sława Chrobrego). (DG)
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„Offeliada” ma już 10 lat
Selekcja 42 filmów w Konkursie Głównym, 
koncerty, wystawy, spotkania i spektakle 
wypełniły po brzegi program X Festiwalu 
Filmowego „Offeliada” w Gnieźnie.

Jurorami jubileuszo-
wej edycji zostały 

szanowane postacie 
świata filmu: nagrodzo-
ny m.in. „Paszportem 
Polityki” reżyser Prze-
mysław Wojcieszek, ak-
tor filmowy i teatralny 
Krzysztof Majchrzak, pi-
sarz, reżyser i animator 
Sławomir Shuty, dzien-
nikarz radiowej „Trójki” 
Ryszard Jaźwiński oraz 
reżyser nominowanego 
do Oscara dokumentu 
„Nasza Klątwa” Tomasz 
Śliwiński.

Skład Jury Główne-
go, duża frekwencja na 
poszczególnych wyda-
rzeniach oraz zaintere-
sowanie regionalnych 
oraz ogólnopolskich me-
diów (m.in. Programu 
Trzeciego Polskiego Ra-
dia, Canal+ czy TVP3) 
pokazują, że gnieźnień-
ska „Offeliada” już na 
dobre wpisała się na 
mapę najważniejszych 
polskich festiwali filmów 
krótkometrażowych. (DG)

Festiwal otworzyły wernisaż wystawy „Po OFFowej  
stronie Gniezna” oraz pokaz filmu „Tom Bishop”.

Tradycją „Offeliady” są spotkania z Jurorami. 
Na zdjęciu spotkanie z aktorem Krzysztofem Majchrzakiem.

Festiwalowe dni wieńczą koncerty w Klubie Muzycznym „Młyn”. 
Na X edycji zagrały je zespoły „Eric Shoves Them In His Pockets” 
oraz „Pogodno”.

Jednym z członków Jury Głównego był Ryszard Jaźwiński 
z radiowej „Trójki”. Gnieźnianie mieli okazję porozmawiać z nim 

podczas spotkania w restauracji Misz-Masz.

Nagrody Główne Festiwalu – „Offelie” – przyznawane są w trzech 
kategoriach: fabuła, animacja oraz dokument. Na zdjęciu autor 

zwycięskiego dokumentu Łukasz Machowski.

Pokazy filmowe w sali MOK gromadziły komplety publiczności.



FOT. JERZY ANDRZEJEWSKIWspólne zdjęcie gnieźnian pod miejską choinką. Mikołajki 2016.
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W Mikołajki na Ryn-
ku w Gnieźnie 

rozpoczął się Jarmark 
Bożonarodzeniowy, 
trwał do 11 grudnia. 
Imprezę zainauguro-
wało włączenie ilu-
minacji na choince, 

Gniezno czeka 
na święta

mieszkańcy zrobili so-
bie wspólne zdjęcie 
(publikujemy je na 
stronach 8 i 9), oglą-
dali występy artystycz-
ne i pokaz fajerwer-
ków. (AD)
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Kultura dostępna dla wszystkich
Od marca do listopada 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury realizowany był projekt 
„Ostatnia mila 2”. Jego głównymi założeniami były przygotowanie i realizacja komplekso-
wej oferty kulturalnej skierowanej do grup odbiorców o ograniczonym dostępie do kultury 
oraz podniesienie i rozwój kompetencji kulturowych uczestników.

Projekt ten nie tylko 
umożliwił aż 137 oso-

bom podniesienie kom-
petencji kulturowych, 
ale także pokazał, jaka 
siła drzemie w organiza-
cjach pozarządowych 
i instytucjach, które były 
partnerami całego dzia-
łania. W jego ramach 
odbywały się przeróż-
ne warsztaty i wyjazdy, 
w których brały udział 
m.in. osoby odbywa-
jące karę pozbawie-
nia wolności w Zakła-
dzie Karnym w Gęba-
rzewie, podopieczni ze 
Stowarzyszenia „Maki”, 
Miejskich Świetlic So-
cjoterapeutycznych, 
podopieczni schroni-
ska dla bezdomnych 
„Pomocna przystań” 
oraz słuchacze Gnieź-
nieńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i oso-
by niepełnosprawne 

ruchowo ze Stowarzy-
szenia „Promyk”. Na 
realizację projektu Wy-
dział Kultury i Promocji 
UM pozyskał z Minister-
stwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ra-
mach programu „Kultu-
ra Dostępna 2016” środ-
ki w wysokości 51.000 
złotych. (WK)

Festiwal Dziedzictwa Kulturowego Gniezna „Fyrtel”

Co to jest fyrtel, wie-
dzą wszyscy – na-

sza dzielnica, nasz ka-
wałek świata, nasza 
kultura lokalna. Podsta-
wowym celem organi-
zowanego w listopadzie 
2016 roku Festiwalu „Fyr-
tel” była promocja dzie-
dzictwa Pierwszej Stolicy 
Polski. Jego uczestnicy 
mogli wysłuchać fascy-

nujących wykładów, 
wziąć udział w cieka-
wych warsztatach oraz 
spotkać pasjonatów hi-
storii naszego regionu. 
Festiwal podsumował 
koncert zespołu „Berjoz-
kele” prezentującego 
kołysanki oraz pieśni 
wieczorne w języku ji-
dysz. (WK)

Warsztaty taneczne wyzwoliły wiele pozytywnej energii 
zarówno u uczestników, jak i prowadzących.

Zajęcia z animacji poklatkowej rozbudziły u dzieci kreatywność i ciekawość świata.

KULTURA
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Wydarzenie, które 
już na stałe wpisa-

ło się w letni kalendarz 
imprez w Gnieźnie po 
raz kolejny zostało lau-
reatem etapu regional-
nego, a tym samym jest 
nominowane do etapu 
ogólnopolskiego kon-
kursu Polskiej Organiza-
cji Turystycznej na Naj-
lepszy Produkt Turystycz-
ny 2016 roku. Do etapu 

Festiwal Kultury Słowiańskiej 
Koronacja Królewska po raz  
kolejny z nominacją

ogólnopolskiego zakwa-
lifikowały się trzy produk-
ty, z jedenastu nadesła-
nych. Laureat etapu re-
gionalnego może liczyć 
na popularyzację im-
prezy w regionie, która 
ma także zainspirować 
do wykreowania kolej-
nych działań. Już 17 lu-
tego odbędzie się gala 
ogólnopolska, która wy-
łoni laureata. (MF)

Warto wsłuchać się w głos literatury

Słowo od zawsze było 
najważniejszym two-

rzywem kultury. Najlep-
szym tego potwierdze-

Zwyciężczynią slamu poetyckiego, czyli bitwy na wiersze,  
została Maria Bąkowska (fot. Przemysław Jan Jarosz).

niem jest duże zaintere-
sowanie, jakim cieszyła 
się VI edycja Festiwalu 
Literackiego Preteksty, 

który odbył się w Pierw-
szej Stolicy między 30 
września a 2 paździer-
nika. Na gnieźnieńskie 

święto słowa złożyły się 
wydarzenia o uznanej 
renomie oraz zupełnie 
nowe inicjatywy. (WK)

Najlepszymi „Książkożercami” okazała się drużyna z II LO w skła-
dzie: Dalia Flicińska, Mikołaj Pluta, Mateusz Włodarczyk.

Spotkanie z Zofią Stanecką cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców Gniezna.

KU
LT

UR
A

Podsumowaniem drugiego dnia festiwalu był koncert „Alles & 
Destruenci” w Klubie Muzycznym Młyn (fot. Przemysław Jan Jarosz).
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Podobnie jak w po-
przednim roku, tak 

i teraz obchody Naro-
dowego Święta Niepod-
ległości pod pomnikiem 
Bolesława Chrobrego 
w Gnieźnie uświetnił 
swoim przejazdem i wy-
głoszonym przemówie-
niem Marszałek Józef 
Piłsudski, w którego rolę 
wcielił się aktor Bogdan 
Ferenc. Oprócz wystą-
pienia Naczelnika, od-
śpiewano pieśni patrio-
tyczne oraz złożono wią-
zanki kwiatów. 

Uroczystości połączo-
ne zostały z II Gnieźnień-
skim Biegiem Niepodle-
głości, w którym wzięło 
udział 475 zawodników. 
Uczestnicy pokonali trud-
ną, 11-kilometrową trasę 
w centrum miasta. Naj-
szybciej na metę dobiegł 
gnieźnianin, Klaudiusz 
Kozłowski, wśród kobiet 
zwyciężyła Magdalena 
Przesławska. Na kibiców 
i biegaczy czekały tra-
dycyjne rogale święto-
marcińskie lokalnych 
cukierników. (MF)

Patriotyczne 
i sportowe Święto 
Niepodległości

Pod pomnikiem Bolesława Chrobrego odbyła się uroczystość 
patriotyczna z udziałem władz miasta i licznych delegacji  

pozostałych samorządów, organizacji, stowarzyszeń  
oraz mieszkańców Gniezna.

Start II Gnieźnieńskiego Biegu Niepodległości. Najszybciej wśród kobiet trasę biegu  
przebyła Magdalena Przesławska.

Na całej trasie kibice dopingowali uczestników biegu.Naczelnik Państwa Polskiego po raz kolejny odwiedził Gniezno.

SPO
RT
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W tym roku mieszkań-
cy zgłosili 21 pro-

jektów do Budżetu Oby-
watelskiego, 9 z nich zo-
stało odrzuconych – nie 
spełniły bowiem wymo-
gów formalnych, bądź 
nie były zadaniem wła-
snym gminy. Głosowa-
nie nad 12 projektami 
zakończyło się 15 paź-
dziernika. Głosy liczyła 
sześcioosobowa komi-
sja, złożona z 4 urzęd-
ników i 2 radnych miej-
skich. 24 października 
prezydent Tomasz Bu-
dasz przedstawił wyniki 
głosowania. Najwięcej, 
bo 1513, głosów otrzy-
mał projekt Eko – mu-
zeum, zakładający rewi-
talizację Muzeum Zabyt-
ków Kultury Technicznej, 

Projekty w ramach  
Budżetu Obywatelskiego wybrane
Projekt Eko-muzeum oraz ogólnodostępne boisko do gry w piłkę nożną przy ul. Czerem-
chowej to projekty, które zyskały największą ilość głosów w tegorocznym glosowaniu  
nad Budżetem Obywatelskim i będą realizowane w 2017 r. W tym roku, podobnie,  
jak w ubiegłym, to pełnoletni mieszkańcy Gniezna zdecydowali, na co chcą przeznaczyć 
w sumie 500 tys zł.

odnowienie elewacji 
oraz wymianę ogrze-
wania na ekologiczne. 
Drugie miejsce zajął 
projekt zakładający bu-
dowę ogólnodostępne-
go boiska do gry w piłkę 
nożną przy ul. Czerem-
chowej (1408 głosów). 
Te dwa projekty zostaną 
zrealizowane w 2017 r.

W sumie w głoso-
waniu nad Budżetem 
Obywatelskim wzięło 
udział 5061 osób, które 
oddały 4836 ważnych 
głosów. Najwięcej wy-
pełnionych kart odda-
no w Urzędzie Miejskim 
(1702), przez Internet 
głosowało 1104 osoby. 
Najstarszy uczestnik gło-
sowania miał 97 lat. (AD)

W listopadzie ukończono budowę 3 obiektów wybranych 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna 2016. Place 
zabaw oraz strefy aktywności seniora powstały przy ul. Sosnowej, 
ul. Witkowskiej oraz ul. Czeremchowej.

Ilość wszystkich kart:

5061
Ilość kart ważnych:
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Dz ieje Gniezna – 
Pierwszej Stolicy 

Polski” – pod takim ty-
tułem do sprzedaży 
trafiło pierwsze od 50 
lat wydawnictwo po-
święcone historii Gnie-
zna i powiatu gnieź-
nieńskiego. Prace nad 
opracowaniem nowych 
Dziejów Gniezna rozpo-
częto wiosną 2015 roku. 
Zadania tego podjął 

Nowa monografia już 
w sprzedaży

się autorski zespół pra-
cowników naukowych 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza pod kierun-
kiem prof. dr. hab. Jó-
zefa Dobosza.  Książkę 
w promocyjnej cenie 
28 złotych można na-
być w głównej wypoży-
czalni Biblioteki Publicz-
nej Miasta Gniezna przy 
ul. Mieszka I 16. (DG)  

Lodowisko na Stadionie Miejskim

Już trzeci raz Miasto Gniezno zaprasza na 
lodowisko na Stadion Miejski przy ul. Wrzesiń-
skiej. Jeśli pogoda nie przeszkodzi, z lodowej 
tafli mieszkańcy będą mogli korzystać do 
końca lutego.

Lodowisko podobnie 
jak w ubiegłych la-

tach jest czynne co-
dziennie od godz. 10:00 
do 22:00, z krótkimi prze-
rwami technicznymi, 
jest także możliwość 
wypożyczenia łyżew. 
Cena biletu normal-
nego to 5 zł, a ulgo-

wego 3 zł, przewidzia-
no także zniżki dla du-
żych rodzin i seniorów 
(za okazaniem stosow-
nych kart). Dzieci i mło-
dzież w określonych go-
dzinach i dniach mogą 
korzystać z lodowiska za 
darmo. Szczegóły na: 
gosir.gniezno.pl. (AD)

Gnieźnieński Ośro-
dek Sportu i Re-

kreacji przygotował, 
wspólnie z GTT DIA-
MENT, pakiety pobyto-
we. Pobyt na basenie, 
saunie, strefie schła-
dzania i wypoczynku, 
wyśmienita obiadoko-
lacja lub romantyczna 
kolacja i masaż. Teraz 
w dowolnej konfigu-
racji i gotowych pa-
kietach w cenie już od 

GOSiR zaprasza na basen!

30 zł. W grudniu zapra-
szamy do skorzystania 
za specjalnie przygo-
towanych promocji na 
basenie: od 23 do 31.12.
br. – dzieci i młodzież 
wchodzą na basen za 
4 zł, a bilety dla grup 
zorganizowanych za-
kupić będzie można w 
cenie 5 zł i 6,50 zł. W Syl-
westra obowiązują bile-
ty bez dopłat. (AD)

Nowy Miejski  
Konserwator Zabytków

Od 1 stycznia 2017 r. 
stanowisko MKZ w 

Gnieźnie obejmie Mar-
lena Przybyłowicz, która 
od 2006 r. jest zatrudnio-
na w Wydziale Architek-
tury i Urbanistyki Urzędu 
Miejskiego. Ukończyła 
studia na Uniwersyte-
cie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na Wydziale 

Sztuk Pięknych, kierunku 
Ochrona Dóbr Kultury, 
specjalność konserwa-
torstwo. Kandydaturę 
M. Przybyłowicz na to 
stanowisko zgłoszoną 
przez Prezydenta Gnie-
zna, pozytywnie zaopi-
niował Wielkopolski Wo-
jewódzki Konserwator 
Zabytków. (AD)
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NIE PAL ŚMIECI I REAGUJ, JEŚLI KTOŚ TO ROBI!

28 grudnia 2016 r.

98. ROCZNICA
wybuchu

POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO

Szczegóły na plakatach
oraz www.gniezno.eu


