
IN
W

ESTYC
JEGNIEZNO
I N F O R M A T O R  M I E J S K I

FB/PierwszaStolicaPolski
www.Gniezno.eu

M
A

G
A

ZY
N

 B
EZ

PŁ
A

TN
Y

ISSN 2543-4136 NR 1 (9), LUTY 2018

Park Trzech Kultur doczeka
się rewitalizacji

Anita Lipnicka i The Hats 
zagrali na Walentynki STR. 9

STR. 3
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PKP-PLK przekazały 5 mln zł 
na przebudowę wiaduktu w Gnieźnie

Są kolejne pieniądze 
na zmiany w ul. Pod 

Trzema Mostami. PKP 
PLK S.A. podpisały po-
rozumienie z Miastem 
Gniezno przekazując 
kwotę prawie 5 mln zł 

na przebudowę ostat-
niego czynnego wia-
duktu. Po zakończonym 
remoncie w 2019 r. pod 
wiaduktem samocho-
dy będą mogły jeździć 
w obu kierunkach. Na 

Gniezno przygotowuje się do obchodów rocznic
Rekonstrukcje, zajęcia edukacyjne, monografia, a także mural. To tylko część wydarzeń 
i inicjatyw, które zaplanowano z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Gniezno aktywnie przygotowuje 
się do tego jubileuszu; od kilku miesięcy pracuje już specjalnie do tego celu powołany 
komitet. Pierwszym efektem jego działań jest logotyp związany z rocznicą, który będzie 
wykorzystywany w różnych oficjalnych i promocyjnych materiałach Miasta Gniezna i gmin 
powiatu gnieźnieńskiego.

mocy zawartego 9 lute-
go 2018 r. porozumienia 
PKP-PLK S.A. będą party-
cypowały we wkładzie 
własnym tej inwestycji 
w części dotyczącej 
wiaduktu kolejowego. 

Kwota 4.953.746,50 zł 
brutto zostanie prze-
znaczona wyłącznie 
na roboty budowlane 
związane z wiaduktem 
kolejowym przewidzia-
ne na 2019 r. (AD)

Komitet honorowy 
zawiązał się ponad 

rok temu. Do wspólnych 
działań zobowiązali się 
prezydent Gniezna, sta-
rosta gnieźnieński, a tak-
że wójtowie i burmistrzo-
wie gmin powiatu. No-
wo powstały logotyp 
ma nawiązywać do obu 
rocznic. Będzie on wyko-
rzystywany w oficjalnych 
dokumentach Urzędu 
Miejskiego, na gadże-
tach promocyjnych, na 
okolicznościowych pie-
częciach itp. Na stronie 
internetowej Gniezno.eu 
jest już dostępny kalen-
darz rocznicowych wy-
darzeń, który będzie też 
w razie potrzeby syste-

matycznie uzupełnia-
ny. Miasto pracuje tak-
że nad powołaniem do 
życia „Domu Powstań-
ca”, do którego zosta-
ną przeniesione pamiąt-
ki z Sali Tradycji z obec-
nego Gimnazjum nr 2.

W 2018 r. odbędzie 
się w Gnieźnie zjazd szkół 
z naszego wojewódz-
twa, które noszą imię 
Powstańców Wielopol-
skich, piknik paramilitar-
ny z okazji Święta Wojska 
Polskiego, a także cykl 
spotkań edukacyjnych 
w Bibliotece Publicznej. 
W działania włącza się 
również Muzeum Począt-
ków Państwa Polskiego, 
które przygotowuje cykl 

zajęć muzealnych. Za-
powiadane są także re-
konstrukcje historyczne, 
powstanie monografia 
dotycząca Powstania 

Wielkopolskiego, a tak-
że rocznicowy mural. In-
formacje o działaniach 
będą przekazywane na 
bieżąco. (AD)
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Umowa na rozbudowę ul. Pod Trzema Mostami podpisana
Prezydent Gniezna podpisał umowę na rozbudowę układu drogowego ulicy Pod Trzema 
Mostami w Gnieźnie, z firmą Strabag. Historyczna i ważna dla układu komunikacyjnego 
w Gnieźnie inwestycja rozpocznie się we wrześniu 2018 roku i będzie kosztować 36 mln zł. 

Inwestycja jest kolejną, 
która ma na usprawnić 

ruch drogowy w tej czę-
ści miasta. W jej ramach 
zostanie wybudowa-
ny nowy układ drogo-
wy, który połączy Aleje 
Reymonta z ukończoną 
w 2017 r. ulicą Osiniec. 
Powstaną nowe ścież-
ki rowerowe, chodniki, 
oświetlenie uliczne, sie-
ci elektroenergetycz-
ne i telekomunikacyj-

ne, odwodnienie ukła-
du drogowego i zieleń 
ochronna. Przebudo-
wany będzie wiadukt 
kolejowy, zostanie do-
stosowany do nowego, 
dwujezdniowego ukła-
du drogowego. Prace 
w terenie rozpoczną 
się we wrześniu 2018 ro-
ku. W 2019 roku nastąpi 
włączenie ul. Pod Trze-
ma Mostami w al. Rey-
monta, przebudowany 

Rewitalizacja Parku Trzech Kultur już wkrótce
Od wielu lat nie był odnawiany, teraz doczeka się kompleksowej rewitalizacji. Park Trzech 
Kultur przy ul. Roosevelta w Gnieźnie w 2018 roku całkowicie zmieni swoje oblicze. Rewi-
talizacja obejmie całą powierzchnię terenu zielonego i zakończy się jesienią 2018 roku. 

To już trzeci park od-
nawiany przez Zakład 

Zieleni Miejskiej w ostat-
nim czasie. Po terenach 
zielonych przy dworcu, 
przyszedł czas na ko-
lejny obszar, oddalony 
nieco od centrum mia-
sta. Park Trzech Kultur 
po sierpniowej nawałni-
cy został bardzo mocno 
zniszczony. Mieszkań-
cy zorganizowali akcję 
i w dużej mierze go po-

sprzątali. Postanowiłem 
jednak, że te porządki 
odbędą się na szerszą 
skalę i zmienią się w re-
witalizację tego terenu 
– mówi prezydent Gnie-
zna Tomasz Budasz. 

Rewitalizacja Parku 
Trzech Kultur obejmie 
całą jego powierzch-
nię. – Projektując ten 
park brałyśmy oczy-
wiście pod uwagę to, 
że w jego bezpośrednim 

IN
W

ESTYC
JE

sąsiedztwie znajdują się 
2 szkoły, 2 przedszko-
la i oczywiście osiedla 
mieszkaniowe. Przebu-
dujemy więc całkowi-
cie jego układ komuni-
kacyjny, tak, by można 
było jak najszybciej i jak 
najłatwiej pokonać dy-
stans typu: dom – szko-
ła – przedszkole – mówi 
Małgorzata Kania, kie-
rownik Zakładu Zieleni 
Miejskiej w Gnieźnie. 

W odnowionym par-
ku nie zabraknie oczywi-
ście placu zabaw i stre-
fy fitness. Kompleksowej 
odbudowie z odtwo-
rzeniem linii brzegowej 
poddany zostanie staw. 
W całym parku poja-
wią się nowe ławki, ko-
sze, popielnice i stojaki 
rowerowe. Nie zabrak-
nie też nowych roślin 
i drzew. (AD)

zostanie odcinek dro-
gi od al. Reymonta do 
ul. Słonecznej, a także 
przebudowany zosta-

nie wiadukt kolejowy. 
Zakończenie inwestycji 
planowane jest na lipiec 
2019 roku. (AD)
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Orange buduje światłowód w Gnieźnie
W tym roku Orange Polska zbuduje w Gnieźnie sieć szybkiego światłowodowego internetu. 
W jej zasięgu do końca 2018 r. znajdzie się ponad 16 tysięcy gnieźnieńskich gospodarstw 
domowych i blisko 600 firm w całym mieście. Operator zamierza przeznaczyć na ten cel 
niemal 10 mln zł.

Władze Gniezna 
podpisały z Oran-

ge porozumien ie 
o współpracy. Pozwoli 
ono nie tylko skrócić 
czas wykonania ro-
bót technicznych, ale 
również przeprowadzić 
je w sposób jak naj-
bardziej przyjazny dla 

mieszkańców. Dzięki 
temu, z niezawodnej 
światłowodowej tech-
nologii będzie mogło 
korzystać ponad 16 tys. 
mieszkańców Gniezna. 
Inwestycja będzie w ca-
łości finansowana z fun-
duszy własnych Orange 
Polska. Porozumienie 

Kolejny parking 
na obrzeżach centrum
Do 466 miejsc parkingowych utworzonych 
w latach 2015-2017 dołączyło kolejne 39, 
wybudowanych przy ul. Żwirki i Wigury (pod 
Wiaduktem Solidarności).

W styczniu 2018 r. od-
był się końcowy od-

biór budowy miejsc po-
stojowych przy ul. Żwirki 
i Wigury. Nowy parking, 
wykorzystujący miejsce 
pod Wiaduktem Solidar-
ności (teren pomiędzy 
stacją paliw a siedzibą 
PWiK), posiada 39 miejsc 
dla samochodów oso-
bowych, w tym 3 stano-
wiska dla osób niepeł-
nosprawnych. Całko-
wity koszt robót wyniósł 

543 tys. 166 zł brutto. To 
już ósmy nowy parking 
wybudowany od 2015 r. 
na obrzeżach centrum 
Gniezna. Władze miasta 
mają nadzieję, że będą 
one nie tylko ułatwieniem 
dla okolicznych miesz-
kańców, ale również za-
chętą dla pozostałych 
gnieźnian do pozosta-
wiania tam pojazdów, 
i poruszania się po śród-
mieściu pieszo lub ko-
munikacją miejską. (AD)

Wymiana oświetlenia
na Winiarach zakończona
Łącznie 290 opraw oświetleniowych na prze-
strzeni ostatnich 2 lat wymieniono na terenie 
Winiar – największego gnieźnieńskiego osie-
dla. Inwestycje przeprowadzone przez Miasto 
Gniezno kosztowały łącznie 191 tys. złotych.

Inwestycja rozpoczę-
ła się w 2016 roku, kie-

dy to wymieniono 53 
oprawy na os. Piastow-
skim oraz 77 na os. Ja-
giellońskim. W 2017 roku 
wymieniono 58 opraw 
na os. Orła Białego, 24 
na os. Władysława Ło-
kietka i 78 na os. Kazi-
mierza Wielkiego. Za-
stosowane w oprawach 

oświetleniowych sodo-
we źródła światła w po-
równaniu z poprzedni-
mi oprawami są bar-
dziej energooszczędne. 
Dzięki nowym lampom, 
które kierują światło ku 
dołowi, teren jest lepiej 
oświetlony, co przekła-
da się przede wszystkim 
na większe bezpieczeń-
stwo. (DG)

przewiduje także wspie-
ranie budowy społe-
czeństwa informacyjne-
go poprzez włączenie 
się Orange w różnego 
rodzaju działania edu-
kacyjne.

Sieć światłowodowa 
operatora dostępna 
jest już w 2,3 mln go-

spodarstw domowych 
w całym kraju. Szczegó-
łowe informacje o moż-
liwościach skorzystania 
z podłączenia do budo-
wanej w Gnieźnie sieci 
można uzyskać w Biurze 
Obsługi Klienta Oran-
ge. (AD)
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Trakt Królewski na ostatniej prostej
Posągi królów, postaci z piastowskich legend, edukacyjne makiety oraz tablice informa-
cyjne czy infokioski już wkrótce zaczną pojawiać się na ulicach Gniezna. „Przewodnikami” 
pomiędzy poszczególnymi elementami Traktu Królewskiego będą skierowane do najmłod-
szych turystów rzeźby królików, nawiązujące do najważniejszych wydarzeń z historii miasta. 
Umowy na wykonanie odlewów i infrastruktury towarzyszącej Miasto podpisało 5 stycznia. 
Całość inwestycji ma zostać zrealizowana do końca listopada br.

Koncepcja Traktu za-
kłada „wciągnięcie” 

turystów w miasto, trasą 
łączącą najciekawsze 
zabytki i miejsca Gnie-
zna – również te rzadziej 
do tej pory odwiedza-
ne, jak np. kościoły św. 
Jana, św. Trójcy i św. 
Wawrzyńca, parki, czy 
secesyjne kamienice 
w centrum.

Trasa ma opowia-
dać o stołeczności Gnie-
zna przez prezentowa-
nie najważniejszych pia-
stowskich legend i sylwe-
tek pierwszych polskich 
królów, koronowanych 
w miejscowej katedrze 
– przy okazji informując 
turystów o mijanych po 
drodze zabytkach. Jako 
nowy produkt turystycz-
ny, Trakt będzie również 
poszerzeniem oferty du-
żych imprez promują-
cych piastowską histo-
rię Pierwszej Stolicy Pol-
ski (np. „Koronacja Kró-
lewska”).

Wizerunki królów, 
królików oraz legend 
w kwietniu 2017 r. wy-
brał sąd konkursowy pod 
przewodnictwem prof. 
Stanisława Radwańskie-
go – artysty rzeźbiarza 
i rektora ASP w Gdań-
sku. Zwycięskie projek-
ty rzeźb, wraz z 4 makie-
tami edukacyjnymi od-

lane zostaną w brązie. 
Wykonana zostanie rów-
nież infrastruktura towa-
rzysząca: m.in. prace 
brukarskie, podświetle-
nie pomników czy zie-
leń. Nowy gnieźnieński 
szlak uzupełnią tablice 
informacyjne, interak-
tywne infokioski, papie-
rowy przewodnik i apli-
kacja mobilna.

Pierwsze rzeźby w mar-
cu lub kwietniu

W niektórych loka-
lizacjach, przy sprzyja-
jącej pogodzie pierw-
sze rzeźby mogą po-
jawić się już w marcu. 
Największą inwestycją 
towarzyszącą Trakto-
wi będzie przebudowa 
skrzyżowania ul. Łubień-
skiego i Dąbrówki, któ-

Dlaczego króliki? 
Całość Traktu Królewskie-

go spina postać królika-
-przewodnika, który ma za-
chęcać do odwiedzenia szla-
ku (podobnie jak np. słynne 
wrocławskie skrzaty czy po-
znańskie koziołki) również ro-
dziny z dziećmi. 

Wybór postaci bazuje na 
brzmieniowym podobieństwie 
i etymologicznym powiąza-
niu słów „królik” i „król” w ję-
zyku polskim (i ich wspólnych 
korzeni w jęz. niemieckim). 

Oprócz ulic miasta, królik 
pojawi się również w oprowa-
dzającej po szlaku aplikacji 
na smartfony „Królika Goń!”.

re w miejscu dotych-
czasowej wysepki zy-
ska nowy skwer. Obok 
posągu króla Bolesła-
wa Śmiałego pojawią 
się na nim ławki, kosze 
na śmieci oraz zieleń. 

Łączny koszt Traktu 
to 3 498 100 zł, z czego 
2 149 939 zł to środki po-
zyskanego dofinansowa-
nia ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach WRPO 
na lata 2014-2020. (DG)
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7 marca 2018 roku roz-
pocznie się nabór do 

przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez 
Miasto Gniezno na rok 
szkolny 2018/2019. Aby 
zapisać dziecko do pla-
cówki należy wypełnić 
wniosek, który można 
znaleźć na stronie www.
gniezno.przedszkola.
vnabor.pl lub pobrać 
w każdym przedszkolu. 
Wniosek trzeba złożyć 
w przedszkolu pierw-
szego wyboru między 
7 a 27 marca 2018 ro-
ku. 20 kwietnia zostanie 
opublikowania lista kan-
dydatów zakwalifiko-
wanych do placówek. 

Następnie, do 26 kwiet-
nia rodzice powinni zło-
żyć potwierdzenia woli 
uczęszczania dziecka 
do przedszkola. 27 kwiet-
nia opublikowana zo-
stanie ostateczna lista 
kandydatów przyjętych 
do przedszkoli.

Warunkiem rozpo-
częcia rekrutacji jest 
działanie rodziców dzie-
ci, które uczęszczają już 
do przedszkoli. Rodzice 
takich pociech, powin-
ni bowiem w terminie 
od 7 do 28 lutego 2018 
złożyć deklarację o kon-
tynuacji wychowania 
przedszkolnego w danej 
placówce. 

12 marca po raz 
pierwszy rozpocznie się 
elektroniczny nabór do 
klas pierwszych publicz-
nych szkół podstawo-
wych prowadzonych 
przez Miasto Gniezno na 
rok 2018/2019. Rodzice 
kandydatów zamiesz-
kujących w obwodzie 
szkoły dokonują jedynie 
zgłoszenia dziecka do 
takiej szkoły w terminie 
od 12 do 26 marca 2018 
roku. Rodzice, którzy 
chcą zapisać dzieci do 
innych szkół (poza ob-
wodem), muszą wziąć 
udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym i składają 
wniosek do szkoły pierw-
szego wyboru w tym 
samym terminie.

Aby zapisać dziec-
ko do placówki miesz-
czącej się poza obwo-
dem należy wypełnić 
wniosek, który będzie 
można znaleźć na stro-
nie www.gniezno.pod-

stawowe.vnabor.pl lub 
pobrać w każdej szko-
le. Zgłoszenie składa 
się w szkole obwodo-
wej, a wniosek w szko-
le pierwszego wyboru 
między 12 marca a 26 
marca 2018. 17 kwiet-
nia zostaną opubliko-
wane listy kandydatów 
zakwalikowanych do 
szkoły, a do 25 kwiet-
nia rodzice muszą zło-
żyć potwierdzenia woli 
uczęszczania dziecka 
do placówki, dotyczy 
to jednak tylko osób 
składających wnioski do 
szkół nieobwodowych. 
27 kwietnia 2018 roku 
zostaną opublikowane 
listy kandydatów przyję-
tych do szkół.

W razie pytań zwią-
zanych z procesem na-
boru, należy skontakto-
wać się z właściwą pla-
cówką lub Wydziałem 
Edukacji Urzędu Miej-
skiego w Gnieźnie. (WK)

Gniezno liderem edukacji samorządowej

Podczas gali Ogól-
nopolskiego Konkur-

su i Programu Certyfi-
kacji Gmin, Powiatów 
i Samorządnych Woje-
wództw Miasto Gniezno 
otrzymało certyfikat „Sa-
morządowego Lidera 
Edukacji”. Tytuł ten jest 
jednym z najbardziej 
prestiżowych i rozpo-
znawalnych certyfika-
tów jakości w zakresie 
działań edukacyjnych, 
jakie może otrzymać 
jednostka samorządu. 

W opinii recenzentów 
Gniezno spełniło więk-

szość z ocenianych kry-
teriów. To przede wszyst-
kim: dbałość o rozwój 
szkolnictwa, wyróżnia-
jące zaangażowanie 
pod względem inwestycji 
w oświatę i jej infrastruk-
turę, a także wspieranie 
rozwoju kultury lokalnej 
dzieci i młodzieży. Do-
ceniono także wdro-
żenie reformy oświa-
towej w Gnieźnie bez 
większych problemów 
organizacyjnych.

Uroczystość odbyła 
się 9 grudnia 2017 roku 
w Auli Collegium No-

vum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krako-
wie. W imieniu Pierwszej 
Stolicy Polski certyfikat 

odebrał Zastępca Pre-
zydenta Miasta Gniezna 
Michał Powałowski. (WK)
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Minęło prawie sto lat od zwycięskiego zrywu

Gnieźnianie nie zapo-
mnieli o 99. roczni-

cy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Uroczy-
stości upamiętniające 
ten ważny dla mieszkań-
ców naszego regionu 
dzień rozpoczęły się 28 
grudnia 2017 roku Mszą 
Świętą w kościele Świę-
tych Piotra i Pawła. Na-
stępnie uczestnicy na-
bożeństwa przeszli pod 
Pomnik Powstańców 
Wielkopolskich, gdzie 
Prezydent Tomasz Bu-
dasz oraz przedstawicie-
le stowarzyszeń i instytu-
cji złożyli kwiaty i oddali 
hołd bohaterom. 

Tuż po południu roz-
poczęła się Uroczysta 
Sesja Rady Miasta Gnie-
zna w Miejskim Ośrod-
ku Kultury. Najważniej-
szym punktem uroczy-
stości było odznacze-
nie przez Prezydenta i 
Przewodniczącego osób 
zasłużonych dla Miasta 
Gniezna, działających 
dla dobra lokalnej spo-
łeczności. 

Honorowe Obywa-
telstwo Miasta Gniezna 

odebrał profesor Józef 
Garbarczyk, który ja-
ko prorektor Politech-
niki Poznańskiej zorga-
nizował kształcenie po-
litechniczne w Gnieźnie 
w roku 1993. Dzięki temu 
tytuł naukowy uzyska-
ło tam 300 studentów. 
W 2002 roku rozpoczął 
starania o otwarcie szko-
ły wyższej w Gnieźnie, 
co zaowocowało po-
wstaniem Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodo-
wej, która wykształciła 
do tej pory ponad 1400 
absolwentów i prowa-
dzi obecnie naukę na 
9 kierunkach. 

Odznaka Honorowa 
„Za zasługi dla Miasta 
Gniezna” trafiła do Ma-
riana Rejdukowskiego, 
który pracował w Re-
jonie Dystrybucji Gnie-
zno od 1979 roku. Dzię-
ki jego zaangażowaniu 
wymieniono w Gnieź-
nie w latach 1992-2016 
wszystkie wadliwe ka-
ble średniego napię-
cia, zmodernizowano 
Główny Punkt Zasilają-
cy Winiary, zmoderni-

zowano stare linie na-
powietrzne oraz pobu-
dowano linie średnie-
go napięcia dla po-
wiązania sieci pomię-
dzy Głównymi Punkta-
mi Zasilającymi.

Medale Jubileuszo-
we otrzymali Major Ze-
non Piwecki oraz Tade-
usz Tomaszewski. Me-
dalem Koronacyjnym 
odznaczono Katarzynę 
Grodzką. (WK)

Zebrani na uroczystości mogli wysłuchać przemówienia maestro 
Ignacego Jana Paderewskiego, w którego wcielił się aktor 
Andrzej Malicki.

Nawet mimo niepogody, gnieźnianie licznie przybyli oddać hołd 
bohaterom Powstania Wielkopolskiego.

Honorowy Obywatel – prof. Garbarczyk był także inicjatorem 
procesu rewitalizacji budynków pokoszarowych.

Medal Jubileuszowy otrzymał także Major Zenon Piwecki 
– zasłużony organizator życia społecznego, weteran walk 

o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
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Esy, floresy, Fantasmagorie
Kilkadziesiąt punktów programu, prawie 800 uczestników i trzy dni wspaniałej zabawy 
z kulturą w wielu wymiarach – tak w skrócie podsumować można 9. Konwent Fantastyki 
Fantasmagoria. Między 9 a 11 lutego 2018 r. ściągnął on do Miejskiego Ośrodka Kultury 
entuzjastów m.in. literatury, filmów, komiksów oraz gier. Uczestnikami byli miłośnicy fan-
tastyki nie tylko z Gniezna, ale i z wielu zakątków kraju, którzy mogli bezpłatnie nocować 
w hali Szkoły Podstawowej nr 2.

Odwiedzający chęt-
nie brali udział 

w licznych panelach 
w sali prelekcyjnej, 
gdzie można było tak-
że spotkać się z gość-
mi działu literackiego. 
Znani w całej Polsce 
twórcy: Aleksandra Ja-
nusz, Kajetan Kusina 
oraz Krzysztof Haladyn 
nie tylko prowadzili wła-
sne punkty programu, 
ale także dyskutowali 
z publicznością. 

Bijącym sercem kon-
wentu był jak zwykle 

ogromny Pokój Gier, 
w którym wypożyczyć 
można było planszów-
ki, a dzięki pomocy wy-
kwalifikowanej ekipy in-
struktorów, nauczyć się 
ich zasad. Tuż obok, na 
holu, znajdowała się 
strefa wystawców, ofe-
rująca duży wybór nie-
zwykłych gadżetów. Fa-
ni japońskiego komiksu i 
animacji spędzić mogli 
wiele godzin w sali man-
gi i anime. Dla amato-
rów bardziej praktycz-
nych aspektów fanta-

styki przygotowano sa-
lę warsztatową. Swo-
ich fanów miały także 
liczne LARPy, w czasie 
których gracze wciela-
li się w skonstruowane 
przez prowadzącego 
postacie. 

W sali RPG mistrzo-
wie gry prowadzili sesje 
wymagające od graczy 
wyobraźni oraz kreatyw-
ności. Dzięki nim można 
było przeżywać niezwy-
kłe przygody, nie rusza-
jąc się od wspólnego 
stołu. Wiele godzin wy-

pełniły także konkursy 
i quizy z atrakcyjnymi 
nagrodami.

Program Konwentu 
uzupełniły m.in. ekspo-
zycja nt. filmów i seriali 
z uniwersum Star Trek, 
kącik origami, Konkurs 
Cosplay, czy oferta dla 
dzieci. Tę ostatnią przy-
gotowali członkowie 
Legionu 501 Polish Gar-
rison, którzy przywieźli 
pełne mocy kolorowan-
ki, krzyżówki i labirynty 
ze świata Gwiezdnych 
Wojen. (DG)
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Dzień Judaizmu 
z wyjątkową uroczystością

Walentynkowy 
„Miód i dym”
Anita Lipnicka była gwiazdą miejskiego 
Koncertu Walentynkowego, który odbył się 
13 lutego w auli I LO. To już czwarta odsłona 
imprezy, organizowanej przez Urząd Miejski 
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.

Organizacja miej-
skich koncertów 

z okazji Święta Zako-
chanych rozpoczęła 
się w 2015 roku, kiedy 
na gnieźnieńskim Ryn-
ku wystąpił Grzegorz 
Hyży – który tego sa-
mego roku otrzymał 
z rąk prezydenta tytuł 
Ambasadora Gnie-
zna. W kolejnych la-
tach z tej okazji wy-
stępowali jeszcze Me-
gitza Trio oraz Grze-
gorz Turnau.

Solistka, znana także 
ze współpracy z Varius 
Manx i Johnem Porterem, 
wystąpiła przed gnieź-
nieńską publicznością po 
raz pierwszy. Na scenie 
wyremontowanej nie-
dawno auli I LO, wraz z 
towarzyszącym zespołem 
The Hats, zaprezentowała 
piosenki z najnowszego 
albumu „Miód i dym” oraz 
największe przeboje, ta-
kie jak „Historia jednej 
miłości” czy „Wszystko 
się może zdarzyć”. (DG)

Pretekst, czyli dobra okazja…
…do obcowania z Li-

teraturą! 23 i 24 marca 
odbędzie się kolejna 
edycja miejskiego Fe-
stiwalu Literackiego 
„Preteksty”. Już po raz 
ósmy w jego ramach 
mieszkańcy Gniezna 
będą mogli obcować 
z literaturą – np. pod-
czas tradycyjnego slamu 
poetyckiego Stowarzy-
szenia „Ośla Ławka” 
w „Młynie”, konkursu 
recytatorskiego w MOK, 
wystawy „Światłoczułe 
Słowa vol. V” czy spek-

taklu Teatru „Wszelki 
Wypadek”. Nie zabrak-
nie również propozycji 
przygotowanych przez 
miejską bibliotekę, czyli 
spotkania autorskiego 
dla najmłodszych z Jo-
anną Krzyżanek oraz 
„Turnieju Książkożerców”.

Pełen program fe-
stiwalu będzie można 
znaleźć na stronie in-
ternetowej www.Gnie-
zno.eu oraz miejskich 
afiszach kulturalnych 
„Gniezno – nic się nie 
dzieje! ;)”. (DG)

Kolejna odsłona
„Gali Królika” 10 marca

Statuetka „Królika”, 
czyli Nagroda Kultu-

ralna Miasta Gniezna, 
wręczana jest od 2014 
roku na poświęconej 
temu wydarzeniu gali. 
Tegoroczna jej odsłona, 
dedykowana będzie 
Romanowi Nowakowi 

Tegoroczne obcho-
dy Dnia Judaizmu 

w Gnieźnie miały nie-
zwykły wymiar. Oprócz 
tradycyjnej konferencji 
naukowej oraz spotkania 
z badaczami z całego 
świata, jego uczestnicy 
mogli być świadkami 
wręczenia trzech me-
dali „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata”, czyli 
wyróżnień nadawanych 
osobom, które z naraże-
niem życia ratowały Ży-
dów z Holocaustu.

W Gnieźnie, 22 stycz-
nia, tytuł ten został przy-
znany Matce Tekli Bud-
nowskiej, która w War-
szawie uratowała 24 
żydowskie dzieci. Otrzy-

mali go także Wojciech 
i Czesława Pachurek, 
którzy pomogli rodzinie 
Zandmanów w Pucha-
czach (okolice Między-
rzecza). Trzecie odzna-
czenie przyznano Ma-
rianowi S. Połowiczowi 
z Mokrzyszowa k. Tar-
nobrzegu, który urato-
wał życie dr Olgi Lilien. 
Wszystkie medale przy-
znane zostały pośmiert-
nie, a w imieniu spra-
wiedliwych ich krewni 
odebrali je z rąk Ruth 
Cohen-Dar, z Ambasa-
dy Izraela w Polsce. Ob-
chody zwieńczył koncert 
zespołu Negev w Miej-
skim Ośrodku Kultury. (DG)

– zmarłemu w grudniu 
ubiegłego roku, dyry-
gentowi gnieźnieńskich 
chórów „Dzwon” i „Szpa-
ki”. Uroczystość odbę-
dzie się w sobotę, 10 
marca, o godzinie 19.00 
w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. (DG)

KULTURA
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Najczęstsze pytania o nowy system segregacji śmieci

Od 1 stycznia 2018 
roku w Gnieźnie 

obowiązują zmienione 
zasady segregowania 
odpadów, wprowadzo-
ne Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska. Jak 
każde novum, wywołują 
one sporo pytań. Warto 
więc szczegółowiej wy-
jaśnić kilka najczęściej 
podnoszonych przez 
mieszkańców kwestii.

Nowe pojemniki. Od-
biorca odpadów zobo-
wiązany był podstawić 
właścicielom nierucho-
mości zamieszkałych, 
którzy zadeklarowali 
selektywny sposób gro-
madzenia odpadów, 
pojemniki i worki zgod-
ne z rozporządzeniem: 
w zabudowie jednoro-
dzinnej pojemnik na me-
tale i tworzywa sztuczne, 

Czym nie wolno 
będzie palić w piecu?

Radni Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego przyjęli 

trzy uchwały antysmogowe, 
które wejdą w życie 1 maja 
2018 roku. W związku z tym, 
za kilka miesięcy zacznie obo-
wiązywać zakaz stosowania 
najgorszej jakości paliw sta-
łych na terenie całego wo-
jewództwa. Ponadto, wpro-
wadzone zostaną ogranicze-
nia dla kotłów oraz miejsco-
wych ogrzewaczy: kominków 
i pieców. Uchwały odwołu-

ją się do przepisów Unii Euro-
pejskiej i mają na celu prze-
ciwdziałać nadmiernej emi-
sji zanieczyszczeń do powie-
trza. W instalacjach zakazuje 
się stosowania między innymi 
węgla brunatnego, mułów 
i flotokoncentratów oraz pa-
liw, w których udział masowy 
węgla kamiennego o uziar-
nieniu poniżej 3 mm wyno-
si więcej niż 15% masy. Wię-
cej informacji na ten temat: 
www.wfosgw.poznan.pl (WK)

Czujniki sprawdzają 
jakość powietrza

Od ki lku tygodni 
w Gnieźnie działa 

system monitorujący ja-
kość powietrza. Miesz-
kańcy na stronie powie-
trze.gniezno.eu spraw-
dzać mogą poziom stę-
żenia pyłów PM 10 oraz 
PM 2,5. Urządzenia do 
pomiaru zainstalowano 
na budynkach Urzędu 
Miejskiego, SP 3, SP 8 
oraz PWSZ przy ulicach 
Wyszyńskiego i Słowac-
kiego. 

Pierwsze podsumo-
wania pokazały, że nie-
bezpieczny poziom py-
łów występował maksy-
malnie 6 dni w miesiącu. 
Najbardziej zanieczysz-
czonym pod tym wzglę-
dem był teren przy Czar-
nieckiego, a następne są 
punkty przy Wyszyńskie-
go (5 dni przekroczenia) 
oraz Słowackiego (3 dni). 
Najlepsze powietrze by-
ło na ulicy Lecha (2 dni) 
i przy SP 8 (1 dzień).

Podsumowania pierwszych tygodni działania systemu dokonali 
zastępca prezydenta Jarosław Grobelny, prof. zw. dr hab. Jerzy 
Siepak oraz Bartosz Kołodziej, student Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, który zaprojektował cały system.

Co ważne, wyniki 
z punktów pomiarowych 
zgadzają się z oficjalnymi 
badaniami prowadzo-
nymi przez Wojewódz-

ki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. Gnieźnieński 
system jest więc spraw-
ny, a na jego wynikach 
można polegać. (WK)

na odpady „bio” oraz 
worki na szkło i papier, 
a w zabudowie wielo-
rodzinnej pojemnik do 
wszystkich wspomnia-
nych frakcji odpadów.

Zmieniony harmo-
nogram. Zmniejszyła 
się częstotliwość od-
bioru zmieszanych od-
padów komunalnych, 
co było konieczne, by 
uniknąć podwyżki cen. 
Odbiorca odpadów zo-
bowiązany jest jednak 
do dostarczenia ilości 
pojemników adekwat-
nej do liczby osób za-
deklarowanych na te-
renie danej nierucho-
mości z uwzględnieniem 
przyjętej częstotliwości. 
Nie jest możliwy częstszy 
odbiór odpadów z po-
wodu niewystarczają-
cej ilości pojemników. 
Częstotliwość została 
zoptymalizowana i do-

stosowana do obowią-
zujących wymogów. 

Jakie worki? Wkrót-
ce, dzięki rozmowom 
podjętym przez władze 
miasta, w sieci Sklepów 
Polskich nabyć będzie 
można worki biokom-
postowalne, w których 
będzie można wyrzucać 
odpady bio. Zabronio-
ne jest wyrzucanie od-
padów bio w zwykłych 
workach.

Pozostałe kwestie. 
W przypadku jakichkol-
wiek wątpliwości, bra-
ków pojemników lub 
worków można dzwo-
nić do Urzędu Miejskie-
go w Gnieźnie: 61 426 
04 85/86 lub Zakładu 
Oczyszczania Miasta: 
61 424 58 60. Aktualne 
harmonogramy i zasa-
dy odbioru odpadów 
dostępne są na www.
gniezno.eu. (WK)
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Sportowe 
podsumowanie roku
Okazją do podsumo-

wania minionego 
roku w sporcie Pierw-
szej Stolicy Polski już od 
13 lat jest gala „Orzeł 
Gnieźnieńskiego Spor-
tu”. 26 stycznia w auli 
I LO wręczono statuet-
ki i wyróżnienia za rok 
2017 dla najlepszych 

sportowców i działaczy. 
Nie zabrakło także naj-
bardziej wyróżniających 
się adeptów, którzy z rąk 
Prezydenta odebrali 
miejskie stypendia. Im-
prezę poprowadził zna-
ny komentator radiowy, 
Tomasz Zimoch. (DG)

Kolejne środki
na SKS-y

20 grup z 10 gnieź-
nieńskich szkół 

będzie mogło wziąć 
udział w pozalekcyjnych 
zajęciach „Szkolnych 
Klubów Sportowych”. 
Dzięki podpisanemu 
porozumieniu, Miasto 
otrzyma na ten cel do-
finansowanie Minister-

stwa Sportu i Turystyki 
oraz Samorządu Woje-
wództwa. 

Dzięki programowi, 
z dodatkowych zajęć 
prowadzonych przez 
nauczycieli W-F do grud-
nia 2018 r. będzie mo-
gło skorzystać do 175 
dzieci. (DG)

MKS Urbis w czołówce 
polskich klubów
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało 
ranking polskich klubów sportowych z wła-
snym systemem szkolenia. W kraju szóste, 
a  w Wielkopolsce pierwsze miejsce zajął 
gnieźnieński MKS PR Urbis.

Świetny wynik klubu 
nie jest zaskoczeniem 

dla władz Miasta, które 
oprócz dotacji na szko-
lenie i udział w rozgryw-
kach ligowych żeńskiej 
drużyny (w ubiegłym 
roku 100 tys. zł), wspie-
ra kształcenie nowych 
adeptów piłki ręcznej 
przez organizację klas 
sportowych (te poświę-
cone p. ręcznej funkcjo-
nują w SP7, 9 i 12). 

Co najważniejsze, 
szkolone dzięki temu 
systemowi szczypiornistki 
MKS-u stopniowo zasilają 
szeregi drużyny senior-
skiej, aktualnie rywalizu-
jącej na zapleczu PGNiG 
Superligi. Zespół na swo-
ich meczach regularnie 
gromadzi komplety kibi-
ców, którzy już nie mogą 
się doczekać otwarcia 
nowej, pojemniejszej hali 
przy ul. Zabłockiego. (DG)

Kategoria „Trener roku”: 
Robert Popek, Roman Solarek (piłka ręczna kobiet – 
MKS PR Urbis)

Kategoria „Działacz roku”
Tomasz Konowalski (koszykówka mężczyzn – Sklep 
Polski MKK)

Kategoria „Drużyna roku”
MKS PR Urbis Gniezno (piła ręczna kobiet)

Kategoria „Odkrycie roku”
Albert Chudy (tenis ziemny – UKS „Smecz”)

Kategoria „Impreza roku”
40. Bieg Lechitów (lekka atletyka – MKS „Altom”)

Plebiscyt „Sportowiec roku” – miejsca 10-1:
1. Mirosław Jabłoński (żużel – GTM „Start”)
2. Tomasz Bzdęga (piłka nożna – MKS „Mieszko”)
3. Olga Masłowska (triathlon – GTT „Diament” Ma-

ciejka)
4. Piotr Golasiński (koszykówka – Sklep Polski MKK)
5. Joanna Różańska (piłka ręczna – MKS PR Urbis)
6. Dariusz Dobrzycki (koszykówka – Sklep Polski MKK)
7. Marcin Trojanowski (piłka nożna – MKS „Mieszko”)
8. Aleksandra Politowicz (karate – AKT „Samuraj”)
9. Paulina Nowacka (tenis stołowy – KS „Stella”)
10. Łukasz Krakowiak (piłka ręczna – KS „Szczypior-

niak”)

„Orły Gnieźnieńskiego Sportu 2017”
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Stare ulice 
z nowymi nazwami
Z mapy Gniezna zniknęły dwie nazwy: Plac 
21 stycznia i ul. Pstrowskiego. Decyzją Woje-
wody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna 
od pierwszych dni lutego noszą one nazwę 
Plac Józefa Piłsudskiego i ul. Leopolda Oku-
lickiego.

Zmiana nastąpiła na 
podstawie ustawy 

o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub inne-
go ustroju totalitarnego 
przez nazwy jednostek 
organizacyjnych, jed-
nostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiek-
tów i urządzeń użytecz-
ności publicznej oraz 
pomniki. 

Przepisy tej ustawy 
przewidują, że pisma 

oraz postępowania są-
dowe i administracyjne 
w sprawach dotyczą-
cych ujawnienia w księ-
gach wieczystych oraz 
uwzględnienia w reje-
strach, ewidencjach 
i dokumentach urzędo-
wych zmiany nazwy ulicy 
dokonanej na podsta-
wie ustawy są wolne od 
opłat. Ponadto, zmiana 
nazwy ulicy dokonana 
na podstawie ustawy 

Nowe zasady parkowania przy 
cmentarzu św. Piotra

Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedzia-

mi, 1 lutego 2018 roku, 
na rotacyjnym parkingu 
miejskim przy ulicy Po-
wstańców Wielkopol-
skich, naprzeciw Cmen-
tarza św. Piotra, wpro-
wadzone zostały opła-
ty. Parking będzie płat-
ny od poniedziałku do 
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Urząd Stanu Cywilnego w nowej siedzibie

Od 19 lutego 2018 
roku Urząd Stanu 

Cywilnego rozpoczął 
pracę w nowych, wyre-
montowanych biurach. 
Mieszczą się one w na-
dal w budynku Starego 
Ratusza, wejść do nich 
należy jednak od stro-
ny ul. Rzeźnickiej. Są to 

nie ma wpływu na waż-
ność dokumentów za-
wierających nazwę do-
tychczasową. Przedsię-
biorcy, których dotyczy 
zarządzenie Wojewody 
Wielkopolskiego są zo-
bowiązani do dokona-
nia zmiany we wpisie 
do CEiDG (Centralna 
Ewidencja i Informa-
cja o Działalności Go-

spodarczej) i jako ad-
res miejsca prowadze-
nia działalności wska-
zać nową nazwę placu 
bądź ulicy. Taką zmianę 
można dokonać online 
lub w Urzędzie Miejskim 
w Gnieźnie przy ul. Le-
cha 6 (Wydział Mienia 
Komunalnego, Ewiden-
cja Działalności Gospo-
darczej pok. nr 17). (AD)

piątku, od 8.00 do 18.00 
oraz w soboty, od 8.00 
do 12.00. Parkowanie 
przez pierwsze 45 minut 
od pobrania biletu jest 
bezpłatne, każda roz-
poczęta godzina, po 
pierwszych bezpłatnych 
45 minutach, to 2 zło-
te. Nawet w przypad-
ku, gdy parkowanie jest 

bezpłatne, należy po-
brać bilet parkingowy, 

pierwsze wyremontowa-
ne pomieszczenia w ra-
mach kompleksowej 
rewitalizacji budynku.

Godziny urzędo-
wania pozostaną bez 
zmian, od poniedział-
ku do piątku od 7.30 
do 15.30, zmienią się 
jednak numery tele-

fonów: 61 426 05 04, 
61 426 05 05. Nowością 
w USC jest możliwość 
bezgotówkowego (za 
pomocą terminali) do-
konywania opłaty skar-
bowej i opłaty za ślub 
poza siedzibą Urzędu.

Urząd Miejski uczest-
niczy w programie upo-

wszechniania płatności 
bezgotówkowych w ad-
ministracji publicznej. 
Program jest prowa-
dzony przez Minister-
stwo Przedsiębiorczości 
i Technologii we współ-
pracy z Krajową Izbą 
Rozliczeniową S.A. (AD)

opłaty nie zostaną wte-
dy naliczone. (AD)
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Koronacja Królewska na Tour Salonie
Dzięki interesującej 

ofercie wystawców 
oraz spotkań z podróżni-
kami, Tour Salon od lat 
gromadzi wielotysięczną 
publiczność. Jest to im-
preza turystyczna o uzna-
nej, międzynarodowej 
randze, odbywająca się 
na terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznań-

skich. Jest miejscem pre-
zentacji najciekawszych 
kierunków turystycznych, 
biur podróży, eventów 
czy organizacji nie tylko 
z Polski, ale i ze świata.

W tym roku, między 
9 a 11 lutego, na sto-
isku Wielkopolskiej Or-
ganizacji Turystycznej 
pojawili się także lau-

Ostatnia edycja Koronacji Królewskiej zgromadziła  
prawie 20 000 odwiedzających.

Widoczny, znaczy bezpieczny

„Odblask to nie 
obciach” – ak-

cja pod takim hasłem 
odbyła się 12 grudnia 
2017,  na gnieźnieńskim 
Rynku. Brały w niej udział 
dzieci i młodzież z gnieź-
nieńskich szkół. Celem 
działania, pilotowanego 
przez nieformalną gru-
pę „Sławek i przyjacie-
le”, Urząd Miejski, Straż 
Miejską, MPK, a także 
inne firmy i instytucje, 
była przede wszystkim 
poprawa bezpieczeń-
stwa na drogach po-
przez wzrost świadomo-
ści związanej z byciem 
widocznym. 

Organizatorzy zachę-
cali wszystkich do uży-

wania elementów od-
blaskowych. Prezento-
wali także urządzenie 
nazwane magiczną tu-
bą. Tuba w prosty spo-
sób pokazywała różni-
cę, w widoczności po 
zmierzchu osoby z od-
blaskami lub bez nich. 

Bezpieczeństwo jest 
pojęciem wirtualnym 
i często czymś niena-
macalnym. Bardzo czę-
sto słyszymy, że nas to 
nie dotyczy. Statysty-
ki jednak mówią coś 
zupełnie innego. Każ-
dego dnia na polskich 
drogach ginie około 10 
osób, z czego 4 to piesi 
i rowerzyści, często nie-
oznakowani. (WK)
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reaci wielkopolskiego 
etapu na Najlepszy Pro-
dukt Turystyczny 2017 
roku, w tym także Festi-
wal Kultury Słowiańskiej 
„Koronacja Królewska”. 
Przez cały weekend od-
wiedzający targi turyści 
mogli dowiedzieć się 
więcej o flagowej im-
prezie Pierwszej Stolicy, 

przyjrzeć się z bliska uży-
wanym w czasach śre-
dniowiecza naczyniom, 
czy też włożyć na głowę 
tradycyjną papierową 
koronę. W niedzielny po-
ranek goście Tour Salonu 
mogli także wysłuchać 
koncertu muzyki dawnej 
w wykonaniu zespołu 
Huskarl. (WK)

Zespół Huskarl zaprezentował utwory muzyczne 
z okresu od XII do XV wieku.

Strażnicy rozmawiali na temat potrzeby noszenia 
odblasków także z pasażerami MPK.
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Dużej Rodziny
Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny 
dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej 
(plastikowej) i elektronicznej (na urządze-
niach mobilnych).

Udostępnienie dodat-
kowej formy Karty 

Dużej Rodziny następu-
je na wniosek pełnolet-
niego członka rodziny 
wielodzietnej. Aplikacja 
na telefon „mKDR” jest 
możliwa do pobrania 
na stronie Google Play 
(dla urządzeń działają-
cych w systemie Andro-
id) lub App Store (dla 
urządzeń działających 
w systemie IOS). Poza 
identyfikacją posiada-
cza Karty, stanowi źró-
dło informacji o aktual-
nym katalogu ulg i zni-
żek przysługujących po-
siadaczom Karty. Szcze-

gółowych informacji 
udzielają pracownicy 
Referatu Polityki i Profi-
laktyki Społecznej, Wy-
działu Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego 
w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 
pok. 06, 04, tel. 61 426 
04 99 lub 61 426 04 51. 
Informacje dostępne są 
również na stronie inter-
netowej Urzędu Miej-
skiego w Gnieźnie. (AD)

Nowe drzewa na Winiarach
Pod koniec roku na terenie Gniezna pojawiło 
się kilkadziesiąt nowych drzew. Nasadzeń 
dokonywał Zakład Zieleni Miejskiej.

Na skarp ie  przy 
ul. Gdańskiej na 

gnieźnieńskich Winia-
rach zasadzono 20 sztuk 
klonu polnego. Przy Szko-
le Podstawowej nr 12 
oraz na skarpie naprze-

ciw kościoła na osiedlu 
Kazimierza Wielkiego po-
jawiły się ponad 42 drze-
wa, a na ul. Czeremcho-
wej 8. Nowe drzewa za-
sadzono także w Parku 
Kościuszki. (AD)

Seniorzy wciąż aktywni
Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie podsumowała kolejny, drugi już rok pracy na rzecz 
osób starszych. Piętnaście spotkań, tyle samo uchwał Rady Seniorów, aktywny udział 
w konferencjach, debatach publicznych, liczne inicjatywy kulturalne dla gnieźnieńskich 
seniorów, koncerty, zajęcia sportowe, warsztaty komputerowe, czy Senioralia z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych to efekt pracy członków Miejskiej Rady Seniorów 
przy współpracy z Urzędem Miasta.

Aktywność gnieźnień-
skich seniorów na 

rzecz środowiska osób 
starszych jest dostrzega-
na na tle województwa. 
W minionym roku prze-
wodnicząca Miejskiej 
Rady Seniorów, Prezes 
Gnieźnieńskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
– Danuta Wiśniewska 
została uhonorowana 

wyróżnieniem za aktyw-
ną działalność na rzecz 
osób starszych w woje-
wództwie Wielkopolskim 
z rąk członka zarządu 
Województwa Wielko-
polskiego. 

Przed Radą kolejny 
rok wytężonej pracy. 
By wypełnić postawio-
ne członkom zadania, 
radni w trakcie pełnio-

nych trzy razy w tygo-
dniu dyżurów oczekują 
na zgłoszenia, by sukce-
sywnie poprawiać wa-
runki życia gnieźnień-
skich seniorów i rozwią-
zywać problemy osób 
starszych. 

Członkowie rady peł-
nią dyżury: w ponie-
działki od 11.00 do12.00, 
w Gimnazjum Nr 2 przy 

ul. Pocztowej 11, w sa-
li 112 na I piętrze; we 
wtorki od 10.00 do 11.00, 
w siedzibie Stowarzysze-
nia „Promyk” przy ul. So-
bieskiego 20, a także 
w czwartki od 12.30 do 
13.30, w siedzibie GUTW 
w Instytucie Kultury Eu-
ropejskiej, II p. s. 2.41 
przy ul. Kostrzewskiego 
5-7. (AD)
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Gniezno wyróżnione przez 
Wojewodę za pomoc rodzinom
Wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska 
Gmina Przyjazna Rodzinie” odebrał z rąk 
Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hof-
fmanna oraz wicewojewody Marleny Maląg 
prezydent Tomasz Budasz. Miasto Gniezno 
zostało jedną z trzech wyróżnionych gmin, 
obok Leszna i Śremu. Uroczystość odbyła 
się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Ogłoszony przez wo-
jewodę konkurs ad-

resowany był do gmin, 
i pozwolił wyróżnić sa-
morządy, które w wy-
jątkowy sposób reali-
zują założenia polityki 
prorodzinnej. Jego ce-
lem było promowanie 
działań prorodzinnych 
w gminach oraz wybór 
liderów wśród wielkopol-
skich gmin przyjaznych 
rodzinie.

Oceny przesłanych 
zgłoszeń dokonała Ra-
da Rodziny działająca 
przy Wojewodzie wielko-
polskim oraz powołani 
w skład komisji konkur-
sowej przedstawiciele 
samorządu gmin – laure-
atów poprzedniej edycji 
konkursu „Wielkopolska 
Gmina Przyjazna Rodzi-
nie”. Zarówno pierwsza, 
jak i tegoroczna edycja 
konkursu, cieszyła się du-

żym zainteresowaniem 
samorządów.

Gniezno zdobyło 
uznanie za działania 
na rzecz rodzin na róż-
nych polach: funkcjo-
nowanie Ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny oraz 
Wielkopolskiej Karty Ro-
dziny, jak i Gnieźnień-
ski Program Dla Rodzin 
Wielodzietnych „Rodzi-
na 3+”, i wprowadzone 
w nim ulgi między inny-
mi w opłacie za wywóz 
śmieci dla rodzin „3+”, na 
bilety miesięczne MPK, za 
pobyt dziecka w przed-
szkolu, za udział dziecka 
w sekcjach MOK, czy też 
na korzystanie z miejskie-
go basenu. Bardzo do-
brze oceniona została 
organizacja IV ogólno-
polskiego Zjazdu Dużych 
Rodzin, który Gniezno 
gościło w czerwcu ubie-
głego roku. (AD)

Pani Leokadia Śmielecka 
skończyła sto lat

16 grudnia 2017 roku 
Leokadia Śmie-

lecka, mieszkanka Gnie-
zna, obchodziła setne 
urodziny. Z życzeniami 
do jubilatki, oprócz naj-
bliższej rodziny, przyszli 
także prezydent Gnie-
zna Tomasz Budasz oraz 
kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Mariusz Ka-
baciński.

Pani Leokadia to 
w chwili obecnej piąta 
osoba w Gnieźnie, która 
ukończyła setny rok ży-

cia. Od lat pięćdziesią-
tych mieszka w ścisłym 
centrum Gniezna, uro-
dziła dwóch synów i jed-
ną córkę. Mimo skoń-
czonych lat czuje się do-
brze.  Kierownik USC Ma-
riusz Kabaciński podczas 
urodzinowej uroczysto-
ści odczytał list gratula-
cyjny od byłej premier 
Beaty Szydło, a prezy-
dent Gniezna Tomasz 
Budasz złożył życzenia 
i wręczył prezent oraz 
bukiet kwiatów. (AD)

Urząd Miejski wkrótce
z nowymi e-usługami

Gnieźnieński magistrat 
w tym roku prze-

znaczy ponad 1 mln 200 
tys. zł na projekt rozwija-
jący komunikację elek-
troniczną, z czego aż 
1 mln 45 tys. zł to środ-
ki pozyskane z funduszy 
europejskich. Z nowo-
ści skorzystają nie tylko 
urzędnicy, ale przede 
wszystkim osoby korzy-
stające z usług Urzędu 
Miejskiego w Gnieźnie. 
W ramach projektu do 
urzędu trafi 40 nowych 
komputerów. Sprzęt 

zostanie wyposażony 
w oprogramowanie GIS, 
czyli w program mapowy 
z wieloma modułami. Te 
udogodnienia znacznie 
poprawią jakość pracy 
urzędników, ale przede 
wszystkim stanowią uła-
twienia dla mieszkań-
ców. Osoba zaintere-
sowana np. wydaniem 
zaświadczenia o Warun-
kach Zabudowy będzie 
mogła załatwić sprawę 
bez wychodzenia z do-
mu, za pośrednictwem 
internetu. (AD)



IMIENINY
GNIEZNA

2018

28 29
KWIETNIA

Prezydent Miasta Gniezna
Pierwszej Stolicy Polski

zaprasza na:

Szczegóły wkrótce na: www.Gniezno.eu

KRÓLEWSKI FESTIWAL
ARTYSTYCZNY 2018

Więcej informacji na: www.KFA.Gniezno.eu

czerwiec - wrzesień

6 STANÓW SKUPIENIA

KULTURY

Gniezno - Pierwsza Stolica Polski 

zaprasza:

F e s t i w a l K u l t u r y S ł o w i a ń s k i e j

GNIEZNO, 28-29 LIPCA 2018

Historia, Legenda, Rekonstrukcje,

Inscenizacje, Widowiska, Pokazy,

Koncerty, Turnieje, Bitwy, Pojedynki,

Rzemiosło, Handel, Smaki średniowiecza,

Gry i zabawy plebejskie,

Życie w średniowiecznej osadzie
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8. FESTIWAL LITERACKI

G N I E Z N O

10:00
V Konkurs Recytatorski „Niektórzy lubią poezję”

przesłuchania / Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11

11:00
„Pachnąca biblioteka” z Joanną Krzyżanek

spotkanie / Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, ul. Staszica 12a

18:30
Światłoczułe Słowa vol. V

wystawa / Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11

19:00
Teatr Wszelki Wypadek „Sala nr 6"

spektakl / Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11

17:00
IV Gnieźnieński Turniej Książkożerców

konkurs / Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11

19:00
V Slam Poetycki im. Franciszka Rabelais / Koncert: Piernikowski

slam /  Klub Muzyczny „Młyn”, ul. Roosevelta 50

Piątek, 23 marca 2018

Sobota, 24 marca 2018

Organizator: Partnerzy:

Biblioteka
Publiczna
Miasta
Gniezna


