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Wreszcie jest! 
Największa miejska inwestycja 
ostatnich lat, nowa hala 
im. Mieczysława Łopatki,
już otwarta – STR. 8 i 9
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Seniorzy na jeden dzień 
przejęli władzę w mieście
Już po raz trzeci 

w Gnieźnie odbyły 
się Senioralia – impreza 
z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Osób 
Starszych organizowana 
przez Prezydenta Miasta 
Gniezna oraz Miejską 
Radę Seniorów. Tego-
roczna edycja imprezy 

przyciągnęła ponad 
400 osób.

Na dobry początek 
kolorowa, huczna pa-
rada seniorów przeszła 
ulicami miasta. Towa-
rzyszyła jej wspaniała 
Orkiestra Dęta VIVAT! 
z Sierakowa w asyście 
weteranów z „ClassiC 

Kulturalna jesień w MOK
18października 

2018 r. o 18.00 
warto wybrać się na 
wernisaż wystawy fo-
tografii Kajetana Go-
sławskiego i Galiny Kru-
py „Ad oculos. Chaos 
uporządkowany”. Jej 
autorzy to fotografu-
jący podróżnicy z za-
miłowania i wyboru. 
Odbywają wyprawy 
kulturowe do Azji Po-

łudniowo-Wschodniej, 
gdzie realizują swoje 
projekty badawcze. 
Ekspozycja jest wyni-
kiem wieloletnich po-
szukiwań i obejmuje 
zdjęcia z 10 azjatyckich 
państw na przestrzeni 
kilkunastu lat w 4 wio-
dących tematach: 
człowiek i jego praca, 
życie codzienne, religie 
i rytuały oraz krajobrazy.

W MOK czekają na 
nas też dwie odsłony 
„Królewskiego Salonu 
Sztuki”. 14 października 
o 16.00 ośrodek zapra-
sza na koncert zespo-
łu etnograficznego 
Líšňáci z Brna, podczas 
którego wystąpi 7 mu-
zyków i 5 par tańczą-
cych. Bezpłatne za-
proszenia do odbioru 
w MOK. Dwa tygodnie 

później, czyli 28 paź-
dziernika o 16.00 ośro-
dek zaprasza z kolei 
na koncert „Maanam 
Show”, podczas któ-
rego będzie można 
usłyszeć największe 
przeboje formacji Ma-
anam w wykonaniu 
Agi Bieńkowskiej z ze-
społem. Bilety w cenie 
30 złotych do nabycia 
w MOK. (WK)

Motorcycle Club Po-
land”. Zaraz potem Pre-
zydent Tomasz Budasz 
uroczyście przekazał 
klucze do miasta na 
ręce Przewodniczącej 
Miejskiej Rady Senio-
rów – Danuty Wiśniew-
skiej. W ten sposób na 
jeden dzień seniorzy 

symbolicznie stali się 
włodarzami miasta. 
Gwiazdą imprezy był 
przebojowy gnieźnieński 
zespół Fan Art, który 
rozgrzał publiczność 
i zachęcił do tańca 
rockowymi rytmami 
światowych hitów z lat 
60. i 70. (WK)
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Ponad sto 
miejsc postojowych 
na ul. Sportowej

Przy ul. Sportowej po-
wstaną nowe miej-

sca postojowe. To ko-
lejna miejska inwesty-
cja na tym terenie, po 
otwarciu hali widowi-
skowo-sportowej i bu-
dowie placu zabaw. 
W sumie miejsc posto-
jowych będzie aż 124, 

w tym 7 dla osób nie-
pełnosprawnych. Za-
danie będzie realizo-
wane w cyklu dwulet-
nim: I etap za szacun-
kową kwotę 500 tys. zł 
w 2018 r. (budowa 
60 miejsc postojowych), 
II etap w 2019 r. za oko-
ło 700 tys. zł. (AD)

Rewitalizacja stawku
na Winiarach

Rozpoczęła się rewi-
talizacja stawku na 

os. Kazimierza Wielkiego 
realizowana przez Mia-
sto Gniezno w ramach 

Pierwszy etap rewitalizacji 
oczka wodnego zakończony

Zakończono prace 
ziemne przy rewi-

talizacji oczka wodne-
go zlokalizowanego 
przy ul. Czeremcho-
wej w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta 
Gniezna. W ramach in-
westycji wykonano ro-
boty polegające na 
wykarczowaniu drzew 
i krzewów wokół oczka 
wodnego. Następnie 
pogłębiono dno stawu 

na całym obwodzie, 
pozostawiając wy-
spę oraz uformowano 
skarpy, które obsiano 
mieszanką traw. Teren 
został także przygoto-
wany w sposób umoż-
liwiający wykonanie 
pozostałej infrastruk-
tury wokół stawu, czy-
li ścieżki i oświetlenia. 
Koszt pierwszego eta-
pu inwestycji to prawie 
143 tys. zł. (AD)

Budowa nowej 
drogi nabiera tempa

Trwa budowa nowej 
drogi łączącej ul. Sło-

neczną z ul. Osiniec, re-
alizowana przez Miasto 
Gniezno w ramach pro-
jektu dotyczącego prze-

budowy układu drogo-
wego ul. Pod Trzema 
Mostami. Termin zakoń-
czenia planowany jest 
na ostatnie tygodnie te-
go roku. (AD)

Budżetu Obywatelskie-
go. Koniec pierwszego 
etapu inwestycji przewi-
dziany jest na drugą po-
łowę października. (AD)
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Powstaje nowa 
droga do osiedla 
Relaks
Rozpoczęła się budowa nowej drogi prowa-
dzącej do osiedla Relaks. To wynik porozu-
mienia pomiędzy Miastem Gniezno a Gmi-
ną Gniezno. Samorządy partycypują w 50% 
w kosztach tej inwestycji, każdy przekaże 
500 tys. zł.

Inwestycja, która bę-
dzie kosztowała blisko 

milion złotych potrwa 
mniej więcej do końca 
listopada. Za około 
milion złotych, Starbag, 
firma wyłoniona w 
przetargu, wybuduje 
jezdnię ul. Cegielskie-
go od skrzyżowania 
ulic Osiniec i Cegiel-
skiego do granicy ad-
ministracyjnej miasta 

Gniezna. Budowany 
odcinek będzie miał 
długość 556 metrów. 
Zakres prac obejmuje 
wykonanie poszerzenia 
istniejącej nawierzchni, 
ułożenie górnej pod-
budowy z kruszywa 
łamanego oraz dwóch 
warstw z betonu asfal-
towego. Nowa droga 
nie zmieni swojego 
przebiegu. (AD)

Wyremontowane schody 
przy ul. Strumykowej

Przy ul. Strumyko-
wej zostały wyre-

montowane schody. 
W ramach inwesty-
cji, prowadzonej przez 
Miasto Gniezno, roze-
brano stare stopnie 
oraz betonowe pode-
sty i wykonano nowe 

schody z kostki bruko-
wej. Oprócz remontu 
schodów powstały ró-
nież podjazdy dla wóz-
ków, a także wykona-
no remont nawierzchni 
chodnika prowadzące-
go do schodów i balu-
stradę. (AD)

Plac zabaw nad „Wenecją”
We wrześniu rozpoczęły się prace związane 
z budową długo oczekiwanego przez miesz-
kańców placu zabaw nad popularną „Wene-
cją”. Obok zabawek dla dzieci pojawią się 
tam także urządzenia fitness dla dorosłych. 
Pierwszy etap tej inwestycji zakończy się 
w połowie października 2018 roku.

Plac zabaw i tzw. stre-
fa dla seniorów po-

wstają w pobliżu stre-
et-workout parku nad 
jeziorem Jelonek. Pierw-
szy etap inwestycji, któ-
ry będzie kosztować 
110 tys. zł, zakończy się 
w październiku. Obok 
zabawek dla dzieci: ta-
kich jak m.in. huśtawki, 
karuzela, koparki poja-
wią się także urządzenia 
w strefie fitness. Na tere-
nie placu będą także 
oczywiście ławki i ko-

sze na śmieci. W kolej-
nym etapie inwestycji 
pojawią się nowe za-
bawki dla dzieci, moni-
toring, a teren zostanie 
oświetlony. Przypomnij-
my, że w przyszłym roku 
z kolei planowane jest 
utworzenie „małej sce-
ny”, schodów, „strefy 
hamaków” oraz oświe-
tlenia od strony ul. Je-
ziornej, w ramach zwy-
cięskiego projektu Bu-
dżetu Obywatelskiego 
2019. (AD)
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Stary Ratusz na zakończenie rewitalizacji
Stary Ratusz został wzniesiony w 1830 r. według projektu budowniczego W. Schildnera.

W Starym Ratuszu powstanie również kameralna sala koncertowa, nieco większa sala koncertowo-wystawiennicza, a także sala prób 
muzycznych dla gnieźnieńskich zespołów.

Kompleksowy remont zabytkowego budynku na gnieźnieńskim deptaku powoli zbliża się 
do końca. Na inwestycję kosztującą w sumie 10 mln zł Miasto Gniezno pozyskało dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej w wysokości 6 mln.

W budynku Stare-
go Ratusza na-

dal mieścić się będzie 
Urząd Stanu Cywilnego 
oraz Biuro Rady Miasta. 
Przede wszystkim jed-
nak obiekt ten zostanie 
przeznaczony na dzia-
łania kulturalne.

Dokładnie 28 grud-
nia 2018 r., w setną 
rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopol-
skiego, zostanie tam 
otwarty Dom Powstań-
ca Wielkopolskiego. 
Na to działanie Miejski 
Ośrodek Kultury pozy-
skał ponad 130 tys. zł 

zewnętrznego dofinan-
sowania. 

Nowe miejsce pa-
mięci będzie jedną 
z części rewitalizowa-
nego właśnie budynku. 
Pozostałe zapełnią się 
ofertą skierowaną do 
osób w różnym wieku, 
począwszy od małych 
dzieci i młodzieży, osób 
dorosłych, na senio-
rach kończąc. W związ-
ku z tym, że budynek 
został dostosowany do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych (zainstalo-
wano windę), przygo-
towywana jest także 

specjalna oferta kul-
turalna właśnie także 
dla nich. Stary Ratusz 
po otwarciu będzie 
dostępny także dla 
turystów, którzy będą 
mogli skorzystać z Cen-
trum Informacji Kultu-
ralnej, a także z „Od-
lewni Królów”, w której 
będzie można wła-
snoręcznie wykonać 
gipsowe kafle z podo-

biznami pięciu koro-
nowanych w Gnieź-
nie królów. Ten punkt 
będzie z pewnością 
zwieńczeniem wypraw 
turystów, którzy spa-
cerując Traktem Kró-
lewskim zatrzymają się 
także przed Ratuszem, 
by podziwiać posąg 
Bolesława Chrobrego, 
który stanie tam w naj-
bliższym czasie. (AD)
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CZY WIESZ, ŻE...
„Prawdziwy” Stary Ratusz, jeszcze drew-
niany, mieścił się na gnieźnieńskim Rynku 
i uległ spaleniu w ostatnim wielkim pożarze 
miasta w 1819 r.



GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI6
IN

W
ES

TY
C

JE

Nowy żłobek na Ustroniu już działa

Pomieszczenia zostały 
przygotowane przez 

Gnieźnieńską Spół-
dzielnię Mieszkaniową. 
W nowej placówce, filii 
obecnego miejskiego 
żłobka, funkcjonują 
2 sale z wydzielonymi 
częściami na leżako-
wanie i łazienkami, 
w sumie dla 50 dzieci. 
W placówce jest także 
szatnia, zaplecze socjal-
ne, miejsce na wózki 
oraz pokoje dla pra-
cowników. W przyszłym 
roku, w ramach Budże-
tu Obywatelskiego, przy 

żłobku wykonany zosta-
nie plac zabaw, a tak-
że parking ze środków 
miejskiego budżetu. 
Żłobek prowadzi Miasto 
Gniezno na podstawie 
piętnastoletniej umowy 
z Gnieźnieńską Spół-
dzielnią Mieszkaniową.

To kolejne działanie 
władz Miasta Gniezna 
w kierunku zwiększenia 
ilości miejsc w miejskim 
żłobku. W 2015 r. było 
ich 80. Rok później, po 
przeniesieniu Przed-
szkola nr 12 z ul. Ko-
ściuszki na ul. Poczto-

„Dziesiątka” 
z nową elewacją

Zakończyła się termo-
modernizacja Szkoły 

Podstawowej nr 10 na 
os. Orła Białego. Dzięki 
pozyskanej przez Miasto 
Gniezno dotacji w wyso-
kości 572 tys. zł udało się 
skończyć remont, który 
pierwotnie planowano 

jeszcze na rok 2019. W ra-
mach zadania ocieplo-
no ściany i stropodach, 
wymieniono okna i drzwi. 
Powstało nowe zewnętrz-
ne oświetlenie i monito-
ring, wyremontowany 
został także dach wraz 
z kominami. (AD)

Zakończył się remont pomieszczeń w budynku Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Sikorskiego 6 na potrzeby miejskiego żłobka. Od 3 września do nowej placówki 
uczęszcza 50 dzieci.

wą i pozyskaniu środ-
ków zewnętrznych na 
remont żłobka, ilość 
miejsc zwiększono o 50, 

co w sumie dało 130 
miejsc przy Kościuszki. 
Po otwarciu nowej filii 
jest ich w sumie 180. (AD)
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Trakt Królewski na ukończeniu
Do końca listopada br. mają zostać zamontowane ostatnie elementy Traktu Królewskiego 
– nowej atrakcji turystycznej Pierwszej Stolicy Polski. Prace nad projektem, na który udało 
się Miastu pozyskać ponad 2,1 mln złotych z UE, trwają od 2015 roku; pierwsze rzeźby na 
trasie Traktu zaczęły się pojawiać w marcu 2018 r.

Trakt ma pozwolić 
na zatrzymanie tu-

rystów na dłużej niż na 
samą wizytę w kate-
drze i „wyciągnięcie” 
ich w miasto, trasą 
łączącą najciekawsze 
zabytki i miejsca – rów-
nież te dotychczas 
rzadziej odwiedzane. 
Ostatecznie, na Trakcie 
Królewskim znajdziemy 
5 posągów korono-
wanych w Gnieźnie, 
pierwszych pięciu kró-

lów Polski; 15 królików, 
nawiązujących do 
ważnych fragmentów 
historii miasta; 2 po-
sągi przedstawiające 
postaci z wczesno-
piastowskich legend 
o Lechu i Piaście; 4 od-
lane z brązu makiety, 
przedstawiające różne 
etapy rozwoju miasta; 
8 tablic informacyjnych 
oraz 3 interaktywne 
infokioski. Po całości 
szlaku prowadzą opra-

cowane w językach 
polskim, angielskim 
i niemieckim papiero-
wy przewodnik oraz 
aplikacja na smartfony 
„Królika Goń!”.

Warto dodać, że 
mimo iż termin ukoń-
czenia wszystkich prac 
związanych z utwo-
rzeniem Traktu mija 
z końcem listopada, 
trasa już budzi spore 
zainteresowanie me-
diów ogólnopolskich 

i turystów. Wydane 
jako tymczasowe, do 
momentu wydania 
przewodnika, ulotki 
rozdawane w Informa-
cji Turystycznej rozeszły 
się w kilku tysiącach 
egzemplarzy, a mate-
riały o nowym szlaku 
można było zobaczyć 
lub usłyszeć m.in. w Te-
leekspressie (TVP), Pro-
gramie 1 i 4 Polskiego 
Radia, RMF FM oraz 
TVP3 Poznań. (DG)

W Parku Miejskim stoi już posąg legendarnego Piasta Oracza 
i jego syna Siemowita.

Częścią Traktu są także 4 makiety przedstawiające rozwój miasta. 
Dwie stoją już od kilku tygodni na ulicach Gniezna.

Do zainstalowanych wcześniej rzeźb Bolesława Śmiałego i Prze-
mysła II, pod koniec września dołączył posąg Mieszka II. Do koń-
ca listopada pojawią się jeszcze Wacław II i Bolesław Chrobry.

Pomiędzy rzeźbami i makietami, na nowym szlaku znajduje się 
także 8 tablic informacyjnych i 3 interaktywne infokioski.
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W piątek, 14 września, odbyło się otwarcie jednego z najdłużej wyczekiwanych obiektów 
użyteczności publicznej w Gnieźnie. Nową halę widowiskowo-sportową przy ul. Sportowej 3 
(fragment dawnej Paczkowskiego) otworzył Prezydent Miasta Gniezna, w obecności przed-
stawicieli wszystkich miejscowych klubów sportowych. Gośćmi specjalnymi wieczoru byli 
wybitni przedstawiciele trzech dyscyplin halowych: Cezary Trybański, Grzegorz Tkaczyk 
i Krzysztof Kuchciak.

Nowa hala otwarta na sportowo…

Hali z prawdziwego 
zdarzenia przez dłu-

gie lata wyczekiwali 
przede wszystkim gnieź-
nieńscy sportowcy, i to 
do nich skierowane zo-
stało pierwsze wydarze-
nie. Zaproszenia otrzymali 
przedstawiciele wszystkich 

klubów i szkółek sporto-
wych z Pierwszej Stolicy 
Polski: na trybunach po-
jawiło się łącznie ok. 1100 
działaczy, zawodników 
i młodzieżowców wraz 
z rodzicami.

Po krótkim wystąpie-
niu Prezydenta nastąpiło 

symboliczne przekaza-
nie piłek gnieźnieńskim 
adeptom trzech najpo-
pularniejszych w mieście 
dyscyplin halowych. Do-
konali go trzej ambasa-
dorzy tych dyscyplin: Ce-
zary Trybański – pierwszy 
polski koszykarz w NBA, 

Grzegorz Tkaczyk – wie-
loletni kapitan Reprezen-
tacji Polski i wicemistrz 
świata w piłce ręcznej 
oraz Krzysztof Kuchciak 
– były kapitan i rekor-
dzista pod kątem liczby 
występów w Reprezen-
tacji Polski w halowej 
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piłce nożnej.
Przekazanie piłek 

symbolicznie otworzyło 
funkcjonowanie nowe-
go obiektu; bezpośred-
nio po nim odbyły się 
trzy towarzyskie mecze, 
w których drużyna Prezy-
denta Miasta zmierzyła 
się kolejno: w piłkę noż-
ną z zespołem KS Retro 
Gniezno, w piłkę ręczną 
z zespołem MKS PR Gnie-
zno oraz w koszykówkę, 
z MKK Gniezno. W skła-
dach wszystkich prze-
ciwników prezydenckiej 
drużyny pojawili się rów-

nież zaproszeni goście. 
Z kolei skład „Druży-

ny Budasza” utworzyli 
– oprócz wspomnia-
nych wyżej Ambasa-
dorów – zaproszeni 
działacze i sportowcy 
gnieźnieńskiego środo-
wiska: M. Giszczyńska 
(MKS PR), A. Piasecka 
(TS Basket), E. Wojcie-
chowska i M. Przypis 
(GKS Sparta), P. Gnat 
(KS Walka), M. Jabłoń-
ski (GTM Start), D. Sal-
win (psycholog Repre-
zentacji Polski w piłce 
nożnej), A. Krzyścin (KS 

…i muzycznie
Obok rozgrywek sportowych, drugą pod-
stawową funkcją nowej hali jest możliwość 
organizowania koncertów i różnego rodzaju 
wydarzeń artystycznych. „Koncertową” dzia-
łalność obiektu 21 września zainaugurowali 
Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

Gnieźnieński występ 
otworzył trasę kon-

certową promującą naj-
nowszy album zespołu 
pt. „Ent”. Ok. 1000 zgro-

madzonych fanów miał 
okazję wysłuchać za-
równo materiału z no-
wej płyty, jak i najwięk-
szych przebojów Varius 

Manx, takich jak „Ru-
chome piaski”, „Piosen-

ka księżycowa” czy „Or-
ła cień”. (DG)

Altom), R. Mikołajczak 
(GTT Diament), J. Sa-
wa (GKT), R. Grotowski 
(Stella) oraz W. Świrydo-
wicz, T. Francuszkiewicz 
i zastępcy prezydenta – 

J. Grobelny i M. Powa-
łowski. Całość imprezy 
zakończył pokaz żon-
glerki koszykarskiej oraz 
wsadów do kosza. (DG)

Patron hali wybrany
Podczas sesji 26 września, Rada Miasta 
przyjęła propozycję patrona nowego 
obiektu przy ul. Sportowej 3, przedłożo-
ną przez Prezydenta. Nowa hala wido-
wiskowo-sportowa będzie nosić imię 
Mieczysława Łopatki, najbardziej utytu-
łowanego polskiego koszykarza.

M. Łopatka uro-
dził się w pobli-

skim Drachowie i przez 
całą młodość związa-
ny był z Gnieznem: to 
tutaj uczęszczał do li-
ceum i tutaj rozpoczy-

nał swoją przygodę 
ze sportem, próbując 
najpierw sił w hokeju 
i piłce ręcznej, a osta-
tecznie trafiając do 
koszykarskiego zespo-

łu Kolejarza Gniezno. 
Występy w tym zespo-
le okazały się trampo-
liną do dalszych suk-
cesów w barwach Le-
cha Poznań, Śląska 

Wrocław i Reprezen-
tacji Polski. W grudniu 
2014 r. Łopatka otrzy-
mał tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta 
Gniezna. (DG)
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Nowa liga, nowy sponsor
MKS Mieszko w ciągu ostatnich dwóch lat z sukcesem awansował o dwie ligi, i w rozgryw-
kach sezonu 2018/2019 walczy w III Lidze. Od początku sezonu, z klubem związał się nowy 
sponsor strategiczny – Aforti Holding.

Nowy partner Biało-
-niebieskich to zna-

ny mecenas polskiego 
sportu. Holding finanso-
wy wspiera m.in. Lecha 

Poznań czy, na arenie 
żużlowej, gnieźnieński 
Start. Władze Mieszka 
podkreślają, że pozy-
skanie drugiego obok 

Bieg Lechitów z kolejnym rekordem

Miasta sponsora stra-
tegicznego, to kolejny 
krok w konsekwentnym 
budowaniu silnej pozycji 
klubu. Celem, jaki sta-

wia przed sobą zarząd, 
jest awans na szczebel 
centralny (II Liga) w cią-
gu najbliższych trzech 
lat. (DG)

Już po raz 41. na trasie z Dziekanowic do Gniezna wystartowali miłośnicy biegania. Tego-
roczna odsłona najstarszego polskiego półmaratonu pobiła kolejny rekord frekwencji – na 
starcie stanęło ponad 4000 zawodników.

Cieszymy się, że nasz 
półmaraton spoty-

ka się z rosnącym zainte-
resowaniem biegaczy, 
nie tylko z Gniezna, ale 
praktycznie z całego 
kraju. Tym, co wyróżnia 
gnieźnieński bieg wśród 

innych jest jego histo-
ryczny klimat. Znajduje 
on odzwierciedlenie 
w koszulkach, które 
uczestnicy otrzymują 
w pakietach starto-
wych czy też w uroczy-
stej koronacji na tronie 

zwycięzców zawodów 
– mówił Andrzej Krzyścin, 
dyrektor Biegu.

Zwycięzcą 41. odsło-
ny BL został Arkadiusz 
Gardzielewski, reprezen-
tant Polski w maratonie. 
Na zlokalizowaną na 

Placu św. Wojciecha 
metę dotarł w czasie 
1:09:35. Wśród pań, 
21,097 kilometra naj-
szybciej przebiegła 
Magdalena Lewan-
dowska, uzyskując wynik 
1:23:08. (DG)
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Miasto i PGNiG wspólnie dla
poprawy jakości powietrza
Tomasz Krawiec – dy-

rektor poznańskie-
go obszaru sprzeda-
ży PGNiG i prezydent 
Gniezna Tomasz Budasz 
podpisali porozumienie 
w sprawie współpracy 
na rzecz poprawy jako-
ści powietrza atmosfe-
rycznego w Gnieźnie.

To kolejne działa-
nie Miasta Gniezna 
mające na celu trwa-
łą poprawę jakości 
powietrza atmosfe-
rycznego w Gnieźnie. 
Sygnatariusze poro-
zumienia zobowiązali 
się do prowadzenia 
działań informacyjnych 
i edukacyjnych zachę-
cających mieszkańców 
miasta i przedsiębior-
ców, do zastępowania 
palenisk opalanych 

paliwem stałym, pieca-
mi zasilanymi paliwem 
gazowym. Dodatkowo 
PGNiG zobowiązuje się 
do zapewnienia do-
staw gazu dla nowych 
odbiorców, chcących 
zmienić ogrzewanie 
na gazowe, a także, 
w miarę możliwości 
ekonomicznych, pro-
wadzenia programów 
sprzedaży promocyjnej, 
by zachęcić odbiorców 
do likwidacji palenisk 
opalanych paliwem 
stałym. Miasto Gniezno 
i PGNiG będą również 
podejmowały działania 
w celu maksymalizacji 
zewnętrznych źródeł 
finansowania w związ-
ku ze zmianą systemu 
ogrzewania. (AD)

Program KAWKA w Gnieźnie – 654 pieców mniej 

O 1300 ton węgla i o 
prawie 600 me-

trów przestrzennych 
drewna mniej spalają 
mieszkańcy Gniezna. 
To wszystko efekt pro-
gramu KAWKA, który 
przez cztery ostatnie 
lata realizowało Miasto 
Gniezno na podstawie 
umowy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu. 

Program, który pole-
gał na likwidacji źródeł 
niskiej emisji na terenie 
Gniezna właśnie się za-
kończył. Miasto pozy-

skało na ten cel ponad 
2.235.700,00 zł. Dzięki 
tym środkom można by-
ło dopłacać do wymia-
ny ogrzewania na gazo-
we, bądź przyłączenie 
do miejskiej sieci cie-
płowniczej. Dzięki temu 
zlikwidowano w Gnieź-
nie aż 654 pieców, ko-
tłów i palenisk. Do miej-
skiej sieci ciepłowniczej 
podłączono 22 lokale 
prywatne, 1 budynek 
mieszkalny prywatny 
oraz 7 budynków z za-
sobu miejskiego. 

W ciągu czterech 
lat działania programu 

Miasto osiągnęło wyż-
szy, od zamierzonego 
efekt ekologiczny. Rze-
czywiste zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń 
to: prawie 14 ton pyłu 
PM 2,5 rocznie; 14,5 ton 

pyłu PM 10 oraz prawie 
1500 ton mniej CO2. 
W ramach programu 
Miasto podejmowało 
także działania edu-
kacyjne oraz informa-
cyjne. (AD)
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Tłumy na zakończeniu KFA 2018

Koncerty finałowe 1 i 2 września z tłumem publiczności. Grzegorz Hyży wraz z zespołem oprócz porywającej muzyki, 
zaprezentował efektowną oprawę.

Jak zwykle barwnie i międzynarodowo było podczas 
sierpniowych Spotkań z Folklorem.

Zwariowane spektakle uliczne można było obejrzeć 
podczas Spotkań Teatralnych „Bez kurtyny”.

Występy O.S.T.R. oraz Grzegorza Hyżego zakończyły tegoroczną edycję Królewskiego 
Festiwalu Artystycznego. Publiczność obu koncertów finałowych wypełniła gnieźnieński 
Rynek aż po brzegi.

W poprzednim nu-
merze Informato-

ra pisaliśmy o tych wy-
darzeniach festiwalu, 
które zdążyły się od-
być od 14 czerwca do 
pierwszych dni sierp-
nia. Od tego czasu, 
w ramach KFA gnieź-
nianie oraz turyści mo-
gli jeszcze wziąć udział 
m.in. w Gnieźnieńskich 
Spotkaniach Teatral-
nych „Bez kurtyny”, 
Międzynarodowych 
Spotkaniach z Folklo-
rem oraz Weekendzie 
Grajków Ulicznych „Po 
drodze”.

Koncerty finałowe 
Festiwalu odbyły się 
1 i 2 września. Pierwsze-
go dnia wystąpił łódz-
ki raper O.S.T.R., który 
przypomniał tłumnie 
zgromadzonej publicz-
ności, że Gniezno to 
nie tylko pierwsza sto-
lica Polski, ale także 
pierwsza stolica pol-
skiego breakdance’u. 
Dzień później, sceną 
i Rynkiem zawładnął 
już Ambasador Mia-
sta Gniezna, Grzegorz 
Hyży, którego wielkie 
show, z wykorzysta-
niem m.in. pirotechni-

ki, balonów i confet-
ti, mocnym akcentem 
zakończyło tegorocz-
ną edycję KFA. W cha-
rakterze supportów 

przed obiema gwiaz-
dami wystąpili młodzi 
i utalentowani artyści, 
odpowiednio: Gverilla 
i Edyta Górecka. (DG)

W różnych punktach centrum już po raz czwarty 
zagrał Weekend Grajków Ulicznych.
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79. rocznica wybuchu II wojny światowej

Kombatanci, poczty 
sztandarowe, przed-

stawiciele władz samo-
rządowych oraz instytu-
cji, szkół i stowarzyszeń 
oddali 1 września 2018 r., 
cześć bohaterom i ofia-
rom tego najstraszniej-
szego w dziejach ludz-
kości konfliktu zbrojne-
go podczas uroczysto-
ści przy Pomniku ku czci 
poległych w latach II 
wojny światowej. 

W przemówieniu 
okolicznościowym Pre-
zydent Tomasz Budasz 
podkreślił, że niezwy-
kle ważnym jest, by pa-
miętać o tych, którzy 
nie wahali się postawić 
na szali swojego życia, 
byśmy dziś mogli miesz-
kać w wolnym kraju. 
W związku z przypada-
jącą w tym roku rocz-
nicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości 

przekazał także na rę-
ce przedstawicieli gnieź-
nieńskich szkół chorą-
gwie powstania wiel-
kopolskiego, które ma-
ją zdobić nasze miasto, 
upamiętniając ten zwy-
cięski zryw narodowy. 

W nawiązaniu do 
tej ważnej rocznicy po-
wstała także specjalna 
wystawa, którą przez 
ponad dwa tygodnie 
można było oglądać 

w Parku im. Tadeusza 
Kościuszki. Następnie 
ekspozycja zaprezen-
towana została także 
w innych częściach mia-
sta: przy ul. Roosevelta, 
Orzeszkowej, Warszaw-
skiej, przy Skwerze Orląt 
Lwowskich i na Winia-
rach. Od połowy grud-
nia pojawi się na Dep-
taku, przed Ratuszem, 
gdzie zostanie do koń-
ca lutego 2019 r. (WK)

Święto Wojska Polskiego w Pierwszej Stolicy

Uroczysta Msza św. 
w Kościele Garnizo-

nowym, przemarsz ulica-
mi miasta oraz apel po-
ległych na cmentarzu 
przy ul. Witkowskiej wy-
pełniły program Święta 
Wojska Polskiego zorga-

nizowanego 15 sierpnia 
2018 r. 

Dodatkową atrak-
cją, która przyciągnęła 
sporą ilość mieszkańców 
naszego miasta, był pik-
nik militarny, który odbył 
się na zielonym zaple-

czu przy Muzeum Za-
bytków Kultury Technicz-
nej w Gnieźnie. Wszyscy 
przybyli mogli podziwiać 
sprzęt zaprezentowany 
przez muzeum oraz gru-
py historyczne i rekon-
struktorskie, spróbować 

potraw z grilla oraz obej-
rzeć pokazy konne. Wy-
darzenie przygotowali 
GRH Garnizon Gniezno, 
Urząd Miejski w Gnieź-
nie, MOK, ClassiC MC 
Poland oraz Hufiec ZHP 
Gniezno. (WK)
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na Fabryczną
MPK uruchomiło nową linię autobusową. Od 
1 października 2018 „czternastka” na wniosek 
mieszkańców os. Grunwaldzkiego skomuni-
kuje tę część miasta z ul. Kawiary, centrum 
i Tysiącleciem.

Nowa linia nr 14 ru-
szyła 1 październi-

ka 2018 trasą: Kawiary 
– Słoneczna – 17 Dywi-
zji – AK – Grunwaldzka 
– Cymsa – Wrzesińska – 
Dworcowa / Kościuszki 
– Lecha – Chrobrego 
– Łubieńskiego / Dąb-
rówki – Wyszyńskiego – 
Roosevelta – Fabrycz-
na. Autobus będzie kur-
sować w każdy dzień 

roboczy, a w rozkła-
dzie wakacyjnym wy-
stąpią drobne korekty 
wynikające ze znaczą-
cego zmniejszenia ru-
chu szkolnego. Priory-
tetowymi założeniami 
tej linii jest obsługa ru-
chu szkolnego z Kawiar 
do Szkoły Podstawo-
wej nr 8 na 1 i 2 lekcję, 
odbiór po 4, 5 i 6 lek-
cji, a także skomuniko-

wanie os. Grunwaldz-
kiego z punktami przy 
ul. Wrzesińskiej, Roose-
velta i Podkomorskiej.

Warto też wspo-
mnieć, że właśnie skoń-
czył się remont ulicy 
Kawiary na odcinku 
od ul. Słonecznej do 
ul. Osiniec. Na moc-

no wysłużonym, blisko 
półkilometrowym frag-
mencie ulicy, oprócz 
nowej nawierzchni jezd-
ni powstały obustronne 
chodniki, ścieżka rowe-
rowa, dwie zatoki auto-
busowe z przystankami 
oraz pętla autobuso-
wa. (WK)

Czy jesteś podobny  
do bohatera sprzed stu lat?
W związku z rocznicą odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, Miasto Gniezno ogłasza 
konkurs na jak najwierniejsze odzwierciedle-
nie postaci, która przed 100 laty zabiegała 
o naszą wolność.

Wybór bohatera hi-
storycznego nale-

ży do biorącego udział 
w konkursie. Mogą być 
to osoby uznawane 
za ojców wolności, jak 
Józef Piłsudski, Ignacy 

Jan Paderewski, ale 
też Matki Chrzestne 
Powstania Wielkopol-
skiego, jak Aniela Tu-
łodziecka czy Helena 
Rzepecka. Mile widzia-
ne będą także postaci 
anonimowe.

Finał konkursu od-
będzie się w trakcie 
uroczystych obchodów 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości 11 listo-
pada 2018 r. Zgłoszenia 
przyjmowane będą 
do 2 listopada 2018 r. 
Więcej informacji na 
www.gniezno.eu oraz 
pod numerem 61 426 
04 34. (WK)

Zaprojektuj miejską 
kartkę świąteczną

Miasto Gniezno po 
raz drugi ogła-

sza konkurs na bożo-
narodzeniową ilustra-
cję, która znajdzie się 
na oficjalnej miejskiej 
kartce świątecznej. Do 
udziału zachęcamy 
wszystkich uczniów klas 
I-III gnieźnieńskich szkół 
podstawowych, którzy 
chcą popisać się swo-
imi umiejętnościami 

plastycznymi. Na zdo-
bywców pierwszych 
trzech miejsc czeka-
ją nagrody rzeczowe. 
Zwycięzca będzie miał 
możliwość oficjalnego 
włączenia iluminacji 
na choince stojącej na 
Rynku 6 grudnia 2018 r. 
Szczegóły konkursu na 
stronie www.gniezno.
eu oraz pod 61 426 04 
35. (WK)

Jedna z prac nagrodzonych w pierwszej 
edycji konkursu w roku 2017.
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Inauguracja projektu 
„Blubrajmy na Fyrtlu!”

Miejski Ośrodek Kul-
tury stara się ura-

tować od zapomnienia 
gwarę gnieźnieńską – 
cenny element gnieź-
nieńskiego dziedzictwa 
kulturowego. Na ten cel 
udało się pozyskać do-
tację Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach 
programu „Ojczysty – 
dodaj do ulubionych 
2018”. Projekt został przy-
gotowany przez Wydział 
Promocji i Kultury Urzędu 
Miejskiego, a do jego re-
alizacji zaproszono spe-
cjalistów z Instytutu Kultu-
ry Europejskiej, Biblioteki 

50 lat wspólnej drogi życia
Pół wieku temu dwa-

naście par z Miasta 
Gniezna przyrzekło so-
bie miłość i wierność. 
18 września 2018 r . 
w Miejskim Ośrodku Kul-
tury, w obecności Pre-
zydenta Miasta Gnie-
zna Tomasza Budasza, 
otrzymały one moc ży-

czeń oraz medale Pre-
zydenta RP za długo-
letnie pożycie małżeń-
skie. Podczas ceremo-
nii specjalnie wyróżnio-
no także pary z jeszcze 
dłuższym stażem: Ma-
rię i Edmunda Dąbrow-
skich, Urszulę i Zbignie-
wa Kronkowskich, Te-

Publicznej Miasta Gnie-
zna, Gnieźnieńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz stowarzysze-
nia „Ośla Ławka”. Pro-
jekt będzie realizowany 
w 2018 r. i zakłada prze-
prowadzenie m.in. warsz-
tatów edukacyjnych dla 
dzieci „Pyry z gzikiem, 
czyli zajęcia z gwary dla 
dzieci”, warsztatów ani-
macyjnych „Blubry” dla 
uczniów, projektu au-
diowizualnego „Gnieź-
nieńskie Legendy” oraz 
warsztatów językowych 
dla nauczycieli języka 
polskiego. (WK)

6 września 2018 roku Bolesława Karpińska, mieszkanka Gniezna, 
obchodziła setne urodziny. Z życzeniami do jubilatki, oprócz najbliż-
szej rodziny, przybył także prezydent Tomasz Budasz, który odczytał 
list gratulacyjny od Premiera RP, złożył życzenia i wręczył jubilatce 
prezent oraz bukiet kwiatów. (WK)

resę i Jana Fałdzińskich 
oraz Janinę i Andrzeja 

Wojciaków, którzy po-
brali się 55 lat temu. (WK)
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Organizator: Partnerzy: Sponsorzy:

Projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje”. 

Dofinansowanie:

20.10.2018
s o b o t a

Martyna

JAKUBOWICZ
k o n c e r t n a f y r t l u

Miejsce: Sala Widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11

Zadanie realizowane w ramach inicjatywy „Miasto Trzech Kultur”

g. 19:00

Bilety: 
10 zł do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury

PLAN TRASY

IV GNIEŹNIEŃSKI

10 KM
11.11.2018

Program biegu:

11:11 Odśpiewanie Hymnu Narodowego Polski
          i start Biegu Niepodległości na Rynku

13:00 Dekoracja zwycięzców w strefie mety
          na gnieźnieńskim Rynku

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają i pobiegną 
w pamiątkowej koszulce.

Zapisy: www.BiegNiepodleglosci.Gniezno.pl

1918

2018

Prezydent Miasta Gniezna –Tomasz Budasz 
zaprasza:

w ramach Narodowego Biegu Stulecia 
od Bałtyku do Tatr

Sponsorzy Organizatorzy

Patroni medialni

Sponsorzy Strategiczni

Twój głos się liczy! 
Sprawdź, gdzie możesz 

go oddać na www.gniezno.eu

Wybory samorządowe 
już 21 października 2018! 


