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Miejskie kamienice pięknieją
W zeszłym roku 3 kamienice, w tym roku 
5 i budynek Urzędu Miejskiego. Miasto Gniezno 
kontynuuje remonty elewacji miejskich bu-
dynków. Co więcej, do tego samego zachę-
cani będą właściciele prywatnych kamienic. 
W trakcie przygotowywania jest uchwała, 
która ma im ułatwić to zadanie. 

W tym roku plano-
wanych jest kilka 

remontów kamienic, 
których właścicielem 
lub współwłaścicielem 
jest Miasto Gniezno: 
ul. Warszawska 16, Sien-
kiewicza 23 i Farna 2, 
ul. Farna 9/Rynek 5, oraz 

budynek przy ul. Chro-
brego 15/Sienkiewicza. 
Także w tym roku roz-
poczną się prace re-
montowo – konserwa-
torskie elewacji i ogro-
dzenia budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. Le-
cha. (AD)

Sadzili drzewa z Radiem Zet

Piękna, wiosenna pogoda towarzyszyła 
zielonej akcji Miasta Gniezna organizowa-
nej wspólnie z Radiem Zet. Dzięki niej, do 
mieszkańców Pierwszej Stolicy trafiło 1000 
sadzonek dębu szypułkowego.

Wszyscy chętni mo-
gli odebrać takie 

drzewko w specjalnym 
namiocie na gnieźnień-
skim Rynku, by potem 
zasadzić je we własnym 
ogródku lub na działce. 
Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem gnieź-
nian. Po odbiór sadzonek 
przychodziły młode pary, 
seniorzy, młodzież oraz 
całe rodziny z dziećmi. 
Wszyscy podkreślali, że 
nasze miasto zasługuje 

na to, by było piękne 
i pełne miłej dla oka 
zieleni.

Symboliczną sa-
dzonkę dębu, będącą 
pamiątką całej akcji, 
prezydent Tomasz Budasz 
zasadził wspólnie z dzien-
nikarzami radiowymi 
w zrewitalizowanym 
niedawno parku im. 
Ryszarda Kaczorowskie-
go przy gnieźnieńskim 
dworcu kolejowym. (WK)



KWIECIEŃ 2017 3
IN

W
ESTYC

JE

Rekordowe dofinansowanie i długo oczekiwana przebudowa

Rekordową kwotę, prawie 18 mln zł, z Funduszy Europejskich otrzyma Miasto Gniezno na 
rozbudowę układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami. Całość tej oczekiwanej przez 
gnieźnian od kilkudziesięciu lat inwestycji będzie kosztować 27,5 mln złotych.

Na przebudowę tej 
ulicy mieszkańcy 

czekali od bardzo daw-
na. Jej obecny stan 
techniczny, częste pod-
topienia, utrudnienia 
w przejazdach dużych 
samochodów, a także 
korki, które tworzyły się 
w tym miejscu naresz-
cie się skończą – mówi 
prezydent Gniezna To-
masz Budasz. Ta zmiana, 
a także nowa ul. Osiniec 
sprawią, że obsługa 
strefy przemysłowej 
ulokowanej w okolicy 
znacznie się poprawi. 
Projekt obejmuje prze-
budowę istniejącej drogi 
łączącej Aleje Reymon-
ta z ul. Słoneczną oraz 
budowę nowej drogi 
na odcinku od ul. Sło-
necznej do ul. Osiniec. 

Łącznie w ramach pro-
jektu prace prowadzone 
będą na odcinku liczą-
cym 0,8 km. W ramach 
inwestycji na wspomnia-
nym fragmencie drogi 
planuje się poszerzenie 
światła wiaduktu, jego 
pogłębienie i wyko-
nanie nowych ścian 
oporowych. Koniec 
prac przewidziany jest 
na jesień 2018 r.

Jeszcze w tym roku, 
w lipcu i sierpniu wybu-
rzone będą dwa wiaduk-
ty w ciągu ul. Pod Trzema 
Mostami na mocy poro-
zumienia podpisanego 
przez Miasto Gniezno 
i PKP. Już dzięki temu 
czas przejazdu ul. Pod 
Trzema Mostami skróci 
się o połowę. (AD) Planowany przebieg nowej ulicy łączącej Kawiary 

oraz tereny przemysłowe z Al. Reymonta.

Już niedługo kierowcy zapomną o takich widokach. Po remoncie ulica będzie dwukierunkowa.
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Milionowa inwestycja ukończona
Największa inwestycja drogowa Miasta Gniezna, ulica Osiniec, została ukończona. Dzięki 
niej połączone zostały tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ul. Witkowską, a ruch ciężki 
z kierunku południowego skieruje się bezpośrednio w stronę strefy przemysłowej, omijając 
ruchliwe skrzyżowanie ulic Słonecznej, Witkowskiej i 17 Dywizji Piechoty.

Ul ica Osiniec bu-
dowana była od 

2016 r., a jej koszt to 
9 mln zł. Miasto, po za-
kończeniu tej inwesty-
cji, rozpocznie pracę 
nad dokumentacją po-
trzebną do wykonania 
remontu ul. Kawiary. 
Także w tym roku prze-
budowane będą ulice 
Pocztowa, Wierzbowa, 
Kwiatowa i Bluszczowa, 
kontynuowane będą 
prace na ul. Roose-
velta. Budowany jest 
też przejazd pomię-
dzy drogą wewnętrz-

ną na os. Władysława 
Łokietka a ul. Gdań-
ską w Gnieźnie. Miasto 
Gniezno kontynuuje 
także budowę parkin-
gów, w tym roku po-
wstaną 4: przy ul. Ła-
skiego – 34 miejsca; 
przy ul. Świętokrzyskiej 
– Żuławy – 45 miejsc po-
stojowych; przy cmen-
tarzu św. Piotra przy 
ul. Kłeckoskiej – około 
70 miejsc postojowych; 
przy ul. Żwirki i Wigury na 
około 30 miejsc posto-
jowych. (AD)

Ul. Osiniec połączyła tereny przemysłowe z ul. Witkowską.

W tym roku powstaną kolejne parkingi, 
powiększony będzie też ten przy ul. Świętokrzyskiej.

Mała, ale potrzebna inwestycja – to łącznik między
drogą wewnętrzną na os. Łokietka a ul. Gdańską.

Ul. Kwiatowa po wielu latach doczekała się remontu.
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Jezioro Winiary z nowymi atrakcjami
Uporządkowanie terenów zielonych, budowa hali widowiskowo-sportowej, wybieg dla psów 
a nawet wyciąg do wakeboardu – to planowane inwestycje i zmiany, które następują na 
rekreacyjnym terenie wokół jeziora Winiary. Przez lata zaniedbane miejsce zmienia swoje 
oblicze.

Jezioro Winiary przy-
lega do dwóch naj-

większych w Gnieź-
nie osiedli; to właśnie 
tu spacerują, biegają 
i po prostu spędzają 
swój wolny czas setki, 
jeśli nie tysiące miesz-
kańców naszego mia-
sta. Dlatego też od po-
nad dwóch lat miasto 
po kolei rewitalizuje ten 
obszar: porządkowane 
są tereny zielone, dzię-
ki czemu jest zdecydo-
wanie bezpiecznej. Po-
wstało już oświetlenie, 
powstaną nowe ścież-
ki, budowa hali widowi-
skowo-sportowej jest już 
bardzo zaawansowa-
na. Realizowane są też  
nowe pomysły, takie ja-

kich jeszcze w Gnieźnie 
nie było.

Do tej pory ze środ-
ków pochodzących 
z miejskiego budżetu 
oświetlone zostały ścieżki 
wokół jeziora, uporząd-
kowano obszary zielone, 
zawieszono 30 budek 
lęgowych. Wykonane 
zostaną także ścież-
ki. Przy hali sportowej 
powstanie wybieg dla 
psów. Są też prywatne 
inicjatywy, które wspie-
ra miasto. Już w najbliż-
szym czasie mieszkańcy 
Gniezna będą mogli 
korzystać z Wake Par-
ku, czyli popularnego 
w ostatnim czasie spor-
tu wodnego, jakim jest 
wakeboarding. (AD)

Zakończenie budowy hali widowiskowo-sportowej 
planowane jest na połowę 2018 r.

IN
W

ESTYC
JE

W ramach rewitalizacji obszaru wokół jeziora
dokonano też pielęgnacyjnego cięcia drzew.
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Kirchhoff w Gnieźnie już oficjalnie otwarty
W rekordowym tempie KIRCHHOFF Automotive zbudował piątą fabrykę w Polsce, właśnie 
w Gnieźnie, by dostarczać części do nowego zakładu produkcyjnego Volkswagena 
we Wrześni. Powodem inwestycji w Pierwszej Stolicy było nominowanie KIRCHHOFF Auto-
motive na dostawcę do nowego VW Craftera.

Oficjalne otwarcie 
piątej polskiej fa-

bryki, mieszczącej się 
w Gnieźnie przy ul. Ce-
gielskiego 14, miało 
miejsce 5 kwietnia 2017 
roku. Właściciele, Dr Jo-
chen F. Kirchhoff oraz 
jego dzieci syn – J. Wol-
fgang wraz z córką Evą 
Kirchhoff, gościli wielu 
wysokiej rangi przed-
stawicieli spółki VW, jak 
również innych znamie-
nitych reprezentantów 

branży i władz lokal-
nych.

Argumentami o klu-
czowym znaczeniu 
dla lokalizacji fabryki 
w Gnieźnie były bliskość 
zakładów Volkswagena 
oraz atrakcyjny rynek 
pracy o bardzo do-
brych perspektywach, 
a także zainteresowanie 
i wsparcie we wszystkich 
kwestiach organizacyj-
nych ze strony władz 
miasta. (AD)

MPK z milionowym dofinansowaniem

Aż 8 mln zł otrzyma 
Miejskie Przedsię-

biorstwo Komunika-
cyjne ze środków unij-
nych w ramach WRPO 
na zakup 12 nowych 
autobusów. Całość 
zadania wyniesie pra-
wie 9,5 mln zł. Nowe 
niskopodłogowe i ni-
skoemisyjne autobusy 

zastąpią najstarsze po-
jazdy w obecnej flocie 
spółki. Będą spełniały 
najwyższe normy bez-
pieczeństwa i będą 
dostosowane do osób 
niepełnosprawnych. 
Pierwsze nowe autobusy 
wyjadą na gnieźnień-
skie ulice na początku 
2018 r. (AD)
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Podczas uroczystości otwarcia fabryki nie mogło 
zabraknąć symbolicznego przecięcia wstęgi.

Siedziba firmy przy ul. Cegielskiego.
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Uroczystości z okazji Święta Patrona Miasta

Co roku Uroczysta 
Sesja Rady Miasta 

Gniezna jest okazją 
do wyróżnienia tych 
mieszkańców Pierwszej 
Stolicy, którzy działają 
dla dobra innych or-
ganizują życie społecz-
ne, imprezy kulturalne 
i sportowe lub pomaga-
ją najbardziej potrzebu-
jącym. 22 kwietnia 2017 
roku, jak zwykle w bu-
dynku Starego Ratusza, 
w obecności władz 
samorządowych i do-
stojników kościelnych, 
zasłużeni gnieźnianie 
odebrać mogli pamiąt-
kowe odznaczenia. 

Tym razem Prezy-
dent Tomasz Budasz 

wyróżnił Medalem Ko-
ronacyjnym Renatę Sza-
rzyńską – prezes Stowa-
rzyszenia Maki, którego 
celem jest rehabilitacja 
i integracja osób niepeł-
nosprawnych. Otrzyma-
ła go także Maria Wich-
niewicz – wieloletnia 
działaczka społeczna, 
pomagająca osobom 
ubogim oraz Polakom 
na Kresach. Medal 
Jubileuszowy odebrali 
zaś Jerzy Imbierowicz 
– za zasługi dla rozwoju 
gnieźnieńskiego sportu 
wśród dzieci i młodzie-
ży oraz Zofia Gąsiorek 
– osoba zaangażowana 
w wiele inicjatyw dla 
dobra Miasta, w tym 

w powstanie pomni-
ka Świętego Wojcie-
cha oraz Encyklopedii 
Gniezna i Ziemi Gnieź-
nieńskiej. Honorowe 
Obywatelstwo Miasta 
Gniezna podczas tej 
sesji odebrać miał 
prof. Józef Garbarczyk, 
Rektor PWSZ, lecz ze 
względu na stan zdro-
wia, nie mógł pojawić 
się na uroczystości. 
Klucz do miasta wraz 
z aktem nadania zosta-
ną mu więc wręczone 
w innym terminie. 

Oczywiście obcho-
dy Święta Patrona Mia-
sta mają również swój 
wymiar duchowy. W so-
botni wieczór ulicami 

Gniezna przeszła więc 
tradycyjna procesja 
z relikwiami Świętego 
Wojciecha. Zmienna 
pogoda nie odstraszyła 
mieszkańców, którzy jak 
co roku chętnie wzięli 
w niej udział. W pocho-
dzie uczestniczyło także 
wiele delegacji przyby-
łych na tę okazję z całej 
Polski. W niedzielny po-
ranek relikwie świętego 
uroczyście powróciły 
do katedry na Wzgó-
rzu Lecha. Następnie 
wszyscy zebrani wzięli 
udział w Mszy Świętej 
pod przewodnictwem 
Prymasa Polski Wojcie-
cha Polaka. (WK)

Medale Koronacyjne trafiły do
Renaty Szarzyńskiej oraz Marii Wichniewicz.

Medalami Jubileuszowymi zostali odznaczeni 
Zofia Gąsiorek oraz Jerzy Imbierowicz.

Prymas Polski Wojciech Polak odebrał 
z rąk władz miasta imieninowe życzenia.

Msza Święta w Archikatedrze Gnieźnieńskiej 
jak zwykle zgromadziła tłumy. 
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Imieniny 
Miasta 2017
Tegoroczne Święto 

Patrona Pierwszej Sto-
licy obfitowało w wiele 
atrakcji. Oprócz trady-
cyjnych uroczystości 
kościelnych oraz Sesji 
Rady Miasta Gniezna, 
zorganizowano także 
kolorowy jarmark, kon-
certy, Festiwal Piosenki 
Religijnej „Adalbertus” 
oraz konkurs na tradycyj-
ny produkt regionalny. 

22 i 23 kwietnia 2017 
roku na ulicach Łu-

bieńskiego, Chrobrego 
i Mickiewicza pojawiło 
się wiele kolorowych 
stoisk. Ponad stu wy-
stawców z całej Polski 
oferowało niezwykle 
zróżnicowany asorty-
ment. Na straganach 
znaleźć można było za-
bawki, ceramikę, kwia-
ty ogrodowe, ozdoby 
z drewna oraz biżuterię. 
Wprawne oko wypatrzy-
ło także gadżety, które 
popularnością cieszą 

się już od co najmniej 
kilku dziesięcioleci: jo-
-jo, kolorowe balony 
czy wiatraczki. Swoich 
amatorów miały także 
stanowiska z jedzeniem, 
na których oprócz że-
laznych punktów pro-
gramu w postaci waty 
cukrowej czy gofrów, 
znaleźć można było 
również sery, wędliny, 
przyprawy czy pieczy-
wo wypiekane metodą 
tradycyjną.

Pierwszym krokiem 
w kierunku stworze-
nia produktu regio-
nalnego dla Pierwszej 
Stolicy był konkurs na 
„Wojciacho”, zorgani-
zowany przez Miasto 
Gniezno. Udział mógł 
wziąć w nim każdy, 
kto chciał przygoto-
wać ciastko swojego 
autorstwa, nieważne 
czy jest w tej dziedzi-
nie profesjonalistą czy 
amatorem. Wypiek miał 

Mieszkańcy i turyści chętnie odwiedzali 
kolorowe stragany w centrum miasta.

Szczególnie atrakcyjnie prezentowały się
stoiska z wyrobami kulinarnymi. 

Uczestnicy konkursu ciastkarskiego wielką wagę
przykładali nie tylko do smaku, ale i wyglądu ciastek. 

Nagrody w konkursie na „Wojciacho”
wręczono na scenie na Rynku.
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mieć określone wymiary 
oraz posiadać minimum 
sześciomiesięczny okres 
przydatności do spoży-
cia. Receptura musiała 
być oczywiście autor-
ska. Tego niełatwego 
zadania podjęło się kil-
ka osóby, które przygo-
towały ogromną ilość 
ciastek do degustacji 
oraz wspaniale prezen-
tujące się stanowiska 
promocyjne. Zostały 
one ustawione w sali wi-
dowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury, gdzie 
w odbyło się głosowa-
nie na najlepszy wypiek.

Udział mogli w nim 
wziąć solenizanci – Woj-
ciechowie, który na tę 
okazję otrzymali spe-

cjalne zaproszenie od 
prezydenta Gniezna. 
Sędziowie dokonywali 
oceny wszystkich prac 
konkursowych pod ką-
tem 3 kryteriów: walo-
rów smakowych, es-
tetyki wykonania oraz 
zaprezentowania.

Po podliczeniu od-
danych głosów okazało 
się, że pierwsze miejsce 
i nagrodę w wysokości 
2000 złotych zdobyła 
Agnieszka Majerska 
z Gniezna. Zwycięskie 
ciastko zostanie nowym 
gadżetem promocyjnym 
Miasta Gniezna i bę-
dzie wręczane gościom 
i turystom w specjalnie 
zaprojektowanym, pięk-
nym opakowaniu. 

Tradycją jest, że 
Świętu Patrona Miasta 
towarzyszą także kon-
certy znanych zespo-
łów muzycznych. Tym 
razem na zaproszenie 
Kurii Metropolitalnej 
wystąpiły dwie forma-
cje, które na scenie na 
Rynku zagrały koncerty 
na zakończenie Festi-
walu Piosenki Religijnej 
„Adalbertus”.

Wiernych fanów 
Arki Noego nie odstra-
szyła nawet zmienna 
pogoda. Do znanych 
utworów bawiły się nie 
tylko dzieci, ale i całe 
rodziny, które tańczy-
ły i skakały, śpiewając 
wspólnie z małymi wo-
kalistami. Kilka godzin 

później na scenie po-
jawiła się Luxtorpeda 
– formacja powstała 
w 2010 roku z inicjatywy 
gitarzysty i wokalisty Ro-
berta Friedricha, znane-
go z występów właśnie 
w Arce Noego czy też 
w takich zespołach jak 
Acid Drinkers czy Kazik 
na Żywo. Koncerty tego 
składu zawsze cieszą 
się ogromnym zainte-
resowaniem zarówno 
młodej, jak i bardziej 
doświadczonej publicz-
ności. Nie inaczej było 
i tym razem. Mocne ryt-
my rozgrzały tłum zgro-
madzony pod sceną 
i były świetnym podsu-
mowaniem tego peł-
nego emocji dnia. (WK)

Wielki tort imieninowy został rozdzielony wśród zebranych
Wojciechów oraz obecnych na Rynku gnieźnian.

Mimo zmiennej pogody koncerty zgromadziły sporą publiczność.

Młodzi wokaliści z Arki Noego jak zwykle 
podbili serca zebranej publiczności.

Luxtorpeda ma w Gnieźnie setki wiernych słuchaczy,
którzy zawsze pojawiają się na plenerowych koncertach.  
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15 lat Biegu 
Europejskiego
Aż 1439 zawodników pobiegło 8 kwietnia 
ulicami Gniezna w XV Biegu Europejskim. 
Zwycięzcą jubileuszowej edycji okazał się 
Dominic Mailu Musyimi z Kenii, który na dy-
stansie 10 km uzyskał czas 28:52. Wśród 
kobiet, z czasem 33:21, najlepsza była Izabela 
Trzaskalska z AZS UMCS Lublin.

Od kilku lat organi-
zatorzy Biegu Eu-

ropejskiego wybierają 
jedno z europejskich 
państw jako motyw 
przewodni imprezy. 
W 2017 roku były to ak-
centy włoskie: Teatr 
Kulinarny na ogromnej 
patelni przyrządził dla 
biegaczy makaron, a dla 

dzieci przygotowano 
upominki i słodycze.

Na bieg przyjechała 
również reprezentacja 
miasta partnerskiego 
Gniezna – Anagni. Naj-
szybszym goszczącym 
na wydarzeniu Włochem 
był Sandro Maggi, któ-
ry na mecie zameldował 
się na 121 miejscu. (DG)

Przed biegiem głównym, najmłodsi biegacze 
mogli spróbować swoich sił w Biegu Przedszkolaka.

Start i meta biegu tradycyjnie już 
zlokalizowane były na gnieźnieńskim Rynku.

Od dwóch edycji Bieg Europejski gromadzi
ponad 1400 zawodników.

Pierwsze dwa miejsca zajęli biegacze z Kenii.

Najlepszy czas wśród pań już drugi rok z rzędu
uzyskała Izabela Trzaskalska.



KWIECIEŃ 2017 11
O

ŚW
IA

TA

Remonty w placówkach 
oświatowych
W tym roku Miasto Gniezno przeznaczy około 
2 mln zł z miejskiego budżetu na remonty 
w placówkach oświatowych. Będą nowe 
boiska, elewacje, ale też nowoczesne pra-
cownie komputerowe.

Najważniejsze remon-
ty związane są z re-

formą oświaty wprowa-
dzającą ośmioklasowe 
podstawówki. Dotych-
czasowe gimnazja będą 
dostosowywane także 
do potrzeb najmłod-
szych dzieci. W Szkole 
Podstawowej nr 3 mo-
dernizowane będzie 
boisko, wybudowana 
zostanie bieżnia prosta 
i rzutnia kulą; w Szkole 
Podstawowej nr 7 zmo-
dernizowany będzie 
dziedziniec, a także po-
wstanie nowe boisko 
i plac zabaw. Szkoła 
Podstawowa nr 9 przy 

ul. Staszica od ubiegłe-
go roku cieszy się m.in. 
nowym dziedzińcem, 
w tym roku przy pla-
cówce powstanie nowy 
skwer. Szkoły Podstawo-
we nr 6 i 2 doczekają 
się nowej elewacji wraz 
iluminacją świetlną. Pla-
cówki prowadzone przez 
Miasto Gniezno mają 
już nowoczesne sieci 
informatyczne, od no-
wego roku szkolnego 
będą także miały pra-
cownie terminalowe.  
Drobniejsze remonty 
będą przeprowadzone 
także w gnieźnieńskich 
przedszkolach. (AD)

Nowoczesne pracownie terminalowe są nie tylko ekonomiczne, 
lecz także świetnie zastępują przestarzałe rozwiązania

znajdujące się w szkole.

Nowe elewacje z iluminacją świetlną
– takie zmiany czekają „Szóstkę” i „Dwójkę” 

Ciekawa architektonicznie Szkoła Podstawowa nr 6 doczeka się remontu elewacji.
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Projekty 22 nowych posągów wybrane
Projekty rzeźb królów Przemysła II, Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego

Modele pięciu rzeźb królów, piętnastu królików oraz dwóch legend wybrał sąd konkursowy 
Traktu Królewskiego w Gnieźnie. Do trzech z kategorii konkursowych, łącznie zgłoszono 23 
modele gipsowe i 166 szkiców koncepcyjnych. Po przeprowadzeniu przetargów nagrodzo-
ne prace mają zostać odlane z brązu i znaleźć się na trasie Traktu, realizowanego dzięki 
pozyskanym przez miasto środkom unijnym.

W składzie Sądu Kon-
kursowego znaleźli 

się dwaj artyści rzeźbiarze 
– prof. Stanisław Radwań-
ski (przewodniczący) 
oraz Roman Kosmala, 
urbanista i architekt Ewa 
Gulczyńska oraz histo-
ryk, dyrektor Muzeum 
Poczatków Państwa 
Polskiego, dr Michał 
Bogacki. Jury wybra-
ło zwycięskie projekty 
w trzech kategoriach. 
Postacie koronowa-
nych w Gnieźnie królów 
zrealizować ma Rafał 

Nowak z Poznania; wi-
zerunki odnoszących się 
do historii miasta królików 
zaprojektował Maciej 
Jagodziński-Jagenmeer 
z Torunia, a dwie gnieź-
nieńskie legendy – Jaro-
sław Bogucki z Mosiny. 
Zwycięzca każdej z ka-
tegorii otrzyma 5 000 zł 
brutto i zostanie zapro-
szony do realizacji posą-
gów w trybie zamówie-
nia z wolnej ręki.

Nagrodzone rzeźby 
będą współtworzyć Trakt 
Królewski w Gnieźnie 

wraz z makietami z brązu, 
tablicami informacyjny-
mi oraz interaktywnymi 
infokioskami. Ponad-
to stworzone zostaną 
przewodniki: w wersji 
papierowej oraz w for-
mie aplikacji mobilnej. 
Rozmieszczone w prze-
strzeni miejskiej elementy 
Traktu utworzą nowy szlak 
turystyczny o długości 
ok. 6 km – jego przebieg 
ma zachęcić turystów 
do odkrywania dotych-
czas rzadziej odwiedza-
nych atrakcji i zabytków 

Gniezna. Kształt trasy 
konsultowany był m.in. 
z gnieźnieńskimi prze-
wodnikami turystyczny-
mi. Całkowita wartość 
projektu ma wynieść 
3 494 211 zł, z czego 
2 537 249,98 zł to pozy-
skane środki zewnętrzne. 
Pierwsze rzeźby na tere-
nie miasta mają pojawić 
się jeszcze w tym roku, 
a zakończenie wszystkich 
związanych z Traktem 
inwestycji planowane 
jest na drugą połowę 
2018 r. (DG)

Myslovitz na otwarcie KFA

Zespoły Myslovitz oraz 
Paula & Karol wystą-

pią 23 czerwca pod-
czas koncertu otwarcia 
Królewskiego Festiwa-
lu Artystycznego 2017. 

Pozostałe gwiazdy mu-
zyczne które wystąpią 
w Gnieźnie tego lata 
sukcesywnie prezento-
wać będzie fanpage 
www.facebook.com/

KFAGniezno, a harmo-
nogram wszystkich wy-
darzeń znajdą Państwo 
na ostatniej stronie ni-
niejszego informato-
ra. (DG)
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Wycofali reklamy i 
zainstalują hotspot
Spot reklamowy, w którym usłyszeć m.in.
można było, że w czasach Polski Mieszka I 
„pierwszą stolicą był Poznań”, znalazł się na 
początku marca w kampanii reklamowej 
spółki INEA. Po zdecydowanym sprzeciwie 
Prezydenta Miasta Gniezna oraz licznym pro-
testom w mediach społecznościowych, firma 
zadecydowała o wycofaniu kontrowersyjnej  
reklamy.

Hołd dla twórczości 
niezwykłego kompozytora

W adresowanym na 
ręce prezydenta 

Budasza piśmie, Tomasz 
Zmyślny – Dyrektor Mar-
ketingu INEA  SA – poin-
formował o wycofaniu 
rażącej mieszkańców 
Pierwszej Stolicy Polski 

reklamy. Wynikiem kore-
spondencji na linii Urząd 
Miejski-INEA jest również 
decyzja o instalacji bez-
płatnych hotspotów 
WiFi, w dwóch rewita-
lizowanych aktualnie 
parkach: im. R. Kaczo-

rowskiego oraz im. T. Ko-
ściuszki. Dzięki zainsta-
lowanym przez firmę 
hotspotom mieszkańcy 
Gniezna będą mogli ko-
rzystać z bezpłatnego 
dostępu do internetu 

podczas spędzania wol-
nego czasu na każdym 
urządzeniu wyposażo-
nym w bezprzewodo-
wą kartę sieciową WiFi: 
smartfonie, tablecie czy 
laptopie. (DG)

„Missa pro defunc-
tis” jest jednym 

z najbardziej przejmu-
jących, muzycznych 
pomników upamiętnia-
jących ofiary II Wojny 
Światowej. To uniwersal-
ne dzieło łączy głębo-
ką symbolikę z prostotą 
przekazu, który porusza 
serca słuchaczy. Jej au-
torem jest Roman Macie-
jewski, polski kompozy-
tor, wysoko ceniony na 
całym świecie. Czesław 
Dźwigaj, zainspirowany 
jego wiekopomnym 
dziełem, stworzył cykl 30 
obrazów, 38 rysunków 
oraz 14 rzeźb pod nazwą 
„Homage to requiem”, 
którego wernisaż odbył 
się 6 kwietnia 2017 roku 
w MOK.

Wydarzenie było 
rozpoczęciem gnieź-

nieńskich obchodów 
600-lecia Prymasostwa 
w Polsce, dlatego nie 
mogło zabraknąć na 
nim znamienitych gości: 
Prymasa Wojciecha Po-
laka oraz Prymasa Senio-
ra Józefa Kowalczyka. 
Zebrani obejrzeć mogli 
także film przybliżający 
sylwetki obu artystów: 
kompozytora oraz rzeź-
biarza. Tematyka obu 
dzieł jest jak najbardziej 
aktualna. Pamięć o ofia-
rach II Wojny Światowej 
jest bowiem wciąż żywa, 
a pokój którym możemy 
się cieszyć obecnie, na-
leży cenić jako niepo-
wtarzalny dar.

Czesław Dźwigaj 
to autor kilkudziesięciu 
pomników, zarówno 
w Polsce, jak i na ca-
łym świecie. Znany jest 

przede wszystkim z rzeźb 
Jana Pawła II, wykonał 
też podobizny Ignacego 
Jana Paderewskiego, 

Józefa Piłsudskiego oraz 
wielu innych, znanych 
Polaków. (WK)

Artysta oprowadził gości po wystawie ciekawie 
opowiadając o procesie twórczym.

Wystawę można było oglądać do 7 maja 2017 roku. 

Dyrektor Marketingu INEA SA szybko podjął decyzję
o wycofaniu kontrowersyjnego spotu.

KULTURA
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Zmiany, o których
niektórzy zapominają

Od początku roku 
w Gnieźnie obowią-

zuje zmieniony regulamin 
utrzymania czystości 
i porządku. Zgodnie 
z nowymi zasadami wła-
ściciele nieruchomości 
położonych na osiedlach 
domków jednorodzin-
nych (Arkuszewo, Dalki, 
Grunwaldzkie, Koniko-
wo, Osiniec/Kawiary, 
Piekary, Pustachowa, 
Skiereszewo) odpady 
zielone (trawę i liście) 
mają wystawiać przed 
posesję. Odbieranie od-

Setne urodziny Pani Klary
W Pierwszej Stoli-

cy Polski mieszka 
obecnie dziewięć osób, 
które ukończyły już set-
ny rok życia. 6 kwietnia 
2017 roku do ich grona 
dołączyła pani Klara 
Springer.

Z wizytą do jubilatki 
przybył Prezydent Mia-
sta Gniezna Tomasz Bu-
dasz, który przekazał se-
niorce życzenia, kwiaty 
oraz kosz z upominkami. 
Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Mariusz Ka-
baciński odczytał list 

gratulacyjny od Prezesa 
Rady Ministrów. 

Pani Klara jest oso-
bą bardzo pogodną, 
podkreślającą, że w ży-
ciu najważniejsze są 
zdrowie i dobra praca. 
Doczekała się trojga 
dzieci, trojga wnuków 
oraz trojga prawnucząt. 
Zebrani na urodzinowej 
uroczystości członko-
wie rodziny odśpiewali 
jubilatce życzenia oraz 
wznieśli wspólny toast 
za zdrowie seniorki. (WK)

Wielkopolska 
Karta Rodziny 
już dostępna
Już nie tylko na terenie miasta, lecz także 
w całej Wielkopolsce z różnych zniżek oraz ulg 
będą mogły korzystać gnieźnieńskie rodziny 
„3+”. 17 marca stosowne porozumienie w tej 
sprawie władze miasta zawarły z Regional-
nym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

Dotychczas, dzię-
ki funkcjonującej 

w Gnieźnie od 2014 roku 
„Karcie Dużej Rodziny”, 
rodziny wielodzietnie 
z Pierwszej Stolicy Polski 
mogły korzystać z ulg 
w miejscowych instytu-
cjach takich jak MOK, 
GOSiR, MPK czy Teatr 
im. A. Fredry, oraz w 35 
firmach prywatnych, któ-
re przystąpiły do progra-
mu. Karta wpisana jest 
w ministerialny program 

Karta Dużej Rodziny, po-
zwalający również uzy-
skać zniżki u partnerów 
ogólnopolskich.

Po podpisaniu no-
wego porozumienia 
z Regionalnym Ośrod-
kiem Polityki Społecznej 
w Poznaniu, gnieźnień-
skie rodziny „3+” będą 
mogły skorzystać również 
z Wielkopolskiej Karty 
Rodziny, zrzeszającej 
podmioty i firmy z całe-
go województwa. (DG)

padów zielonych odbywa 
się od 1 kwietnia do 30 
listopada w terminach 
przewidzianych harmo-
nogramem wywozu, 
dostarczonym miesz-
kańcom. Do selektywnej 
zbiórki odpadów zielonych 
należy używać worków 
foliowych o pojemności 
do 120 l, które właściciel 
nieruchomości zapewni 
we własnym zakresie. 
W związku z tym wpro-
wadzono także zakaz 
spalania odpadów zie-
lonych. (AD)

Tak niezwykłe urodziny nie mogły się odbyć
bez obecności najbliższych i wspaniałego tortu.
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Odpracowują długi w ramach miejskiego programu
Prawie 70 tysięcy złotych – taką kwotę odpracowali zadłużeni mieszkańcy miejskich lokali. 
Od roku w Gnieźnie działa program odpracowywania czynszów, dzięki niemu 8 najemców 
całkowicie zlikwidowało swój dług.

Od roku w Gnieźnie 
działa program od-

pracowywania długów za 
korzystanie z lokali miesz-
kalnych wchodzących 
w skład komunalnego 
zasobu Miasta Gniezna 
w formie świadczenia 
zastępczego. Przez ten 
czas zawarto ok. 150 
umów w sprawie od-
pracowania zadłużenia 

z mieszkańcami 47 za-
dłużonych lokali, którzy 
rozpoczęli pierwsze prace 
w jednostkach takich jak 
Miejski Ośrodek Kultury, 
Zakład Zieleni Miejskiej, 
Żłobek Miejski, Przed-
szkola nr 12, nr 8, nr 1, 
Szkoły Podstawowe nr 
6 i nr 8, Miejskie Świetlice 
Socjoterapeutyczne, 
Gnieźnieński Ośrodek 

Rusza projekt „Ostatnia mila 3”

Jedną z podstawowych 
potrzeb człowieka jest 

uczestnictwo w kulturze. 
Nie każdy ma jednak 
do niej równy dostęp. 
Niepełnosprawność, 
status społeczny czy 
wiek często utrudniają 
korzystanie z jej owoców. 
Aby przeciwdziałać ta-
kiemu wykluczeniu, MOK 
w 2017 roku już po raz 
trzeci realizować będzie 
projekt dofinansowany ze 
środków zewnętrznych: 
„Ostatnia mila 3”. 

Na ten cel Wydział 
Kultury i Promocji UM 
pozyskał z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 45 500 zł. 
Spośród prawie 700 
projektów z całej Polski 
przedsięwzięcie to uzy-
skało drugie miejsce 
pod względem liczby 
zdobytych punktów.  
W ramach projektu od-
bywać się będą warsz-
taty fotograficzne dla 

osadzonych w Zakładzie 
Karnym w Gębarzewie, 
wyprawy tematyczne 
dla podopiecznych 
z niepełnosprawnością 
intelektualną ze Stowa-
rzyszenia „Maki” oraz 
młodych ludzi z Miej-
skich Świetlic Socjote-
rapeutycznych. Dzieci 
ze świetlic uczestniczyć 
będą także w warszta-
tach kultury hip-hop. 
Podopieczni ze Schro-
niska dla bezdomnych 
„Pomocna przystań” 
oraz słuchacze Gnieź-
nieńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku wezmą 
udział w warsztatach te-
atralnych i muzycznych. 
Osoby niepełnosprawne 
ruchowo skupione przy 
Stowarzyszeniu „Promyk” 
będą mogły odnaleźć 
radość w zajęciach z fo-
tografii oraz choreote-
rapii. Łącznie z efektów 
projektu skorzysta 134 
beneficjentów. (WK)

Jednym z punktów poprzedniej edycji projektu 
była wyprawa do toruńskiego Młyna Wiedzy.

Sportu i Rekreacji, a także 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji. Dłużnicy 
wykonywali prace po-
rządkowe, pielęgnowali 
tereny zielone, doko-
nywali drobnych prac 
remontowych, ale także 
pomagali w odrabianiu 
zadań domowych pod-
opiecznym Miejskich 
Świetlic Socjoterapeu-

tycznych, a nawet szyli 
stroje dla przedszkola-
ków i scenografię na 
potrzeby przedszkola. 
W sumie przez rok obo-
wiązywania programu 
odpracowano kwotę 
nieco ponad 68 tys. zł, 
a mieszkańcy 8 lokali 
całkowicie zlikwidowali 
swój dług. (AD)




