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Nad Wenecją zaświeciła Latarnia
„Latarnia na Wenei” to nowy projekt gnieźnieńskiego Stowarzyszenia „Ośla Ławka”. Dzięki 
grantowi otrzymanemu w konkursie Fundacji Pracowniczej działającej na terenie Gnie-
zna firmy Velux, na terenie udostępnionym przez miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji powstało zupełnie nowe miejsce na kulturalnej mapie Pierwszej Stolicy Polski.

Do konkursu na pro-
jekt społeczny Ve-

lux pt. „Lighthouse – la-
tarnia morska” zgłosiło 
się w sumie 7 organiza-
cji. Przy ocenie nade-
słanych projektów Fun-
dacja brała pod uwa-
gę kilka ważnych kryte-
riów. Przede wszystkim 
jego znaczenie dla spo-
łeczności lokalnej, moż-
liwość realizacji, jak rów-
nież długofalową ko-
rzyść. Ostatecznie zwy-
ciężył projekt Stowarzy-
szenia „Ośla Ławka”, 
zyskując poparcie 68% 
głosujących pracowni-
ków. Podczas uroczysto-
ści z okazji 20-lecia pro-
dukcji Velux w Polsce 
przedstawiciele stowa-
rzyszenia odebrali sym-

boliczny czek na kwotę 
ponad 29 tys. zł.

Dzięki grantowi oraz 
udostępnionej lokaliza-
cji, działaczom „Oślej 
Ławki” udało się utwo-
rzyć miejsce doskonale 
uzupełniające „waka-
cyjny” kalendarz wyda-
rzeń kulturalnych w na-
szym mieście. W boga-
tym programie (można 
znaleźć go m.in. na fa-
cebooku: fb.com/Latar-
niaNaWenei) znalazło 
się miejsce na różnego 
rodzaju warsztaty dla 
dzieci i dorosłych, spo-
tkania, pokazy filmowe 
czy koncerty.

Zaplanowany do 
końca września br. pro-
jekt wpisuje się również 
doskonale w etapową 

rewitalizację terenów 
wokół jez. Jelonek. Przy-
pomnijmy, że w 2015 r., 
w ramach Budżetu Oby-
watelskiego powstał 
tu obiekt do ćwiczeń 
na wolnym powietrzu 
– „street-workout park”, 
a na 2018 rok planowa-
ne jest jeszcze utworze-
nie nowego placu za-
baw oraz rzeźby i ma-

kiety Traktu Królewskie-
go wraz z tzw. małą in-
frastrukturą. Na 2019 rok 
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). (DG)
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Ul. Laubitza w remoncie
W ostatnich dniach lipca rozpoczęła się 
przebudowa ul. Laubitza w Gnieźnie. Pierwszy 
etap prac, polegający na budowie kanaliza-
cji deszczowej i wymianie nawierzchni jezdni, 
ma zakończyć się pod koniec października.

Przebudowa ulicy 
obejmuje odcinek 

od ul. Sikorskiego do 
drogi 06 KD (przy drodze 
prowadzącej do kościo-
ła pw. bł. Bogumiła). 
W pierwszym etapie 
prac wykonana zosta-
nie nowa konstrukcja 
nawierzchni jezdni oraz 
dobudowany zosta-
nie odcinek kanalizacji 

deszczowej. W drugim 
etapie remontu (styczeń 
2019) wybudowana 
zostanie ścieżka rowe-
rowa dwukierunkowa 
o szerokości 2 m i dłu-
gości 362 m. Powstanie 
także ponad 101 miejsc 
postojowych, chodniki 
i pasy zieleni. Umowna 
wartość inwestycji to po-
nad 2 mln 640 tys. zł. (AD)

Ponad 100 nowych 
miejsc postojowych

Tytułowe miejsca po-
wstają na ul. Bisku-

pińskiej na Winiarach. 
To drugi etap przebu-
dowy tej drogi, w ubie-
głym roku wybudowane 
zostały perony autobu-
sowe. Teraz powstają 
zatoki na 118 aut przy 

ogródkach działkowych 
i przy boiskach SP12 oraz 
chodnik. W następnym 
etapie powstanie kolej-
nych 56 miejsc posto-
jowych przy garażach, 
dalsza część chodnika 
oraz nowa ścieżka ro-
werowa. (AD)

Ul. 28 Grudnia na nowo

Na ponad 200 me-
trowym odcinku 

ul. 28 Grudnia przebu-
dowano nawierzchnię 
jezdni. Powstały nowe 

chodniki i 24 miejsca 
postojowe, w tym 2 dla 
osób niepełnospraw-
nych. Koszt inwestycji 
to ponad 530 tys. zł. (AD)

Przebudowa chodnika 
przy ul. Liliowej

Przy ul. Liliowej trwa 
przebudowa istnie-

jącego chodnika, po 
prawej stronie (patrząc 
od ul. Czarnieckiego). 
To kontynuacja wyko-
nanego w latach po-
przednich chodnika od 
ul. Tulipanowej. Nowy 

trakt pieszy będzie miał 
128 m długości i od 
2,5 do 3 m szerokości, 
zostanie wykonany 
z kostki betonowej 
Domino. Inwestycja 
będzie zakończona 
w ostatnich dniach 
września. (AD)
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Gniezna z 17-milionowym 
dofinansowaniem

17 mln zł z unijnych 
funduszy trafi na 

budowę tzw. „połu-
dniowej obwodnicy 
Gniezna”. Budowa no-
wego odcinka łączą-
cego drogę wojewódz-
ką nr 260 (relacji Gnie-

zno – Witkowo) z drogą 
krajową nr 15 (relacji 
Września – Gniezno) bę-
dzie kosztować w sumie 
20 mln zł. Termin realiza-
cji to 2021 rok. Tę waż-
ną dla gnieźnian inwe-
stycję będzie prowa-

Kolejny etap inwestycji 
Pod Trzema Mostami

Po wielu miesiącach 
przygotowań, na po-

czątku lipca rozpoczął 
się pierwszy etap reali-
zacji projektu związa-
nego z ważnymi zmia-
nami ul. Pod Trzema 
Mostami. Obejmuje on 
budowę odcinka dro-
gi od ul. Słonecznej do 
ul. Osiniec o długości 
niespełna pół kilome-
tra wraz ze ścieżką ro-
werową. Droga, która 
powstaje na nieużyt-
kach położonych mię-
dzy ulicami Słoneczną 

i Osiniec oraz bazą PKS 
i zakładami Panasonic 
Energy Poland, będzie 
miała wydzielony ruch 
samochodowy, rowe-
rowy i pieszy. 

Zakończenie budo-
wy przewidywane jest 
na koniec tego roku. 
Termin zakończenia 
pozostałych elemen-
tów inwestycji, a więc 
włączenia ul. Pod Trze-
ma Mostami w nowe 
rondo w ciągu Al. Rey-
monta oraz najważ-
niejszy i najtrudniejszy 

Przebudowa ulic Lelewela i Cieszkowskiego

Remonty tych ulic roz-
poczęły się w maju 

i potrwają do ostatnich 
dni sierpnia 2018 r. Pierw-

szy etap to przebudowa 
ul. Cieszkowskiego na od-
cinku długości ok. 120 m. 
Drugi etap inwestycji to 

element tej inwestycji, 
czyli przebudowa wia-
duktu kolejowego po-
przez poszerzenie jego 
światła, zaplanowane 
są na 2019 r.

Na realizację tej in-
westycji Miasto Gniezno 

pozyskało dofinanso-
wanie unijne w ramach 
WRPO w wysokości 
18 mln zł oraz pomoc 
finansową na przebu-
dowę wiaduktu w wy-
sokości 5 mln zł od PKP 
PLK. (AD)

dzić Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 

przy wsparciu Miasta 
Gniezna. (AD)

przebudowa ul. Lelewela 
na długości nieco ponad 
200 m. Po zakończeniu 
prac drogowych zostaną 

nasadzone drzewa i wy-
konane będą trawniki. 
Wartość robót wynosi 
prawie 880 tys. zł. (AD)
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Letnie remonty w szkołach i przedszkolach
Miasto Gniezno wykorzystując okres wakacyjny przeprowadza jak co roku szereg remontów 
w miejskich szkołach i przedszkolach. W tym roku na ten cel, a także na bieżące remonty, 
przeznaczono ponad 3 mln 300 tys zł.

Największy i najbar-
dziej kosztowny re-

mont trwa w Szkole Pod-
stawowej nr 10. To drugi 
i zarazem ostatni etap 
termomodernizacji bu-

dynku, który kosztował 
ok. 1 450 tys. zł z czego 
572 tys. zł to pozyskana 
dotacja z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. 

Również w budżetach 
placówek oświatowych 
przeznaczono środki fi-
nansowe na bieżące re-
monty: w przedszkolach 
kwotę 430 tys. zł a w szko-

łach podstawowych 450 
tys. zł. Dodatkowo każ-
da szkoła podstawowa 
otrzymała 18 tys. zł na-
wyposażenie pracowni 
przedmiotowych. (AD)

W Szkole Podstawowej nr 5 prowadzony jest remont boiska 
ze sztuczną nawierzchnią, który kosztuje 150 tys. zł.

Za 80 tys. zł w Przedszkolu nr 15 wyremontowano taras.

Przy Szkole Podstawowej nr 6 w Gnieźnie trwa budowa 
miasteczka ruchu drogowego. Koszt inwestycji ponoszą 

sponsorzy i Miasto Gniezno (80 tys. zł), a wyposażenie 
zakupi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 

W przedszkolu nr 2 w nowym pomieszczeniu ulokowany będzie 
dodatkowy oddział dla dzieci.

Remontowane pomieszczenia po byłym mieszkaniu woźnego
w Szkole Podstawowej nr 8 będzie wykorzystane 
na potrzeby placówki.
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Parku Trzech Kultur
Park przy ul. Roose-

velta zmienia swo-
je oblicze. Inwestycja 
nadzorowana przez Za-
kład Zieleni Miejskiej bę-
dzie kosztować 3 mln zł 
i zakończy się jesienią 
2018 r. 

Prace wykonywa-
ne przez firmę Garte 
przebiegają zgodnie 
z planem. Do tej pory 
dokonano prac w drze-
wostanie, posprzątano 
po ubiegłorocznej na-
wałnicy. Wykonawca 
zdemontował już ogro-

dzenie na placu zabaw 
i część urządzeń zaba-
wowych (które w więk-
szości, po naprawach, 
będą wykorzystane na 
innych placach), a tak-
że oświetlenie. Przepro-
wadzono także prace 
geodezyjne, wytyczono 
nowe aleje i wykonano 
przyłącze wodociągo-
we, rewitalizowany jest 
też staw. 

W odnowionym par-
ku nie zabraknie oczy-
wiście placu zabaw 
(12 urządzeń) i strefy 

ZZM zamontował 
worki do nawadniania

120 sztuk wor-
ków do na-

wadniania kropelko-
wego drzew zamon-
tował Zakład Zieleni 
Miejskiej. Na początek 

zamontowano je przy 
drzewach, zasadzo-
nych na osiedlu Kazi-
mierza Wielkiego. Ma-
ją zapobiec wysycha-
niu roślin. (AD)

fitness (11 urządzeń). 
Kompleksowej odbu-
dowie, z odtworzeniem 
linii brzegowej, poddany 
zostanie staw. W całym 
parku pojawią się nowe 
elementy małej archi-
tektury: 52 ławki, 19 po-
jedynczych siedzisk, 
3 ławki parkowe łuko-

we, 38 koszy na śmieci, 
6 psich pakietów, 3 po-
pielnice, 3 stojaki na 
rowery, 18 budek dla 
ptaków i 3 zamgławia-
cze. Nie zabraknie też 
nowych roślin i drzew, 
przy jednoczesnym od-
tworzeniu dawnych na-
sadzeń parkowych. (AD)

Budowa fontanny w Dolinie Pojednania to ko-
lejny etap rewitalizacji tego terenu. Inwestycja 

kosztuje 426 tys. zł i będzie gotowa do połowy 
listopada. (AD)

Trwa wykonanie kolejnego projektu realizowanego 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. To budowa 

ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną 
przy ul. Czeremchowej. Z nowego terenu będzie 
można już w pełni korzystać jesienią tego roku. (AD)
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Jak Gniezno radzi sobie z 
odpadami wielkogabarytowymi
100 ton odpadów wielkogabarytowych ze-
brano podczas ostatniej zbiórki na terenie 
Gniezna. Z tą dużą ilością niepotrzebnych już 
mieszkańcom mebli czy sprzętu RTV i AGD 
radzi sobie specjalna maszyna w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

Dwuwałowy rozdrab-
niacz jest w stanie 

poradzić sobie z każdym 
rodzajem odpadów, a za-
montowane w nim elek-
tromagnesy pozwalają na 
oddzielenie części metalo-
wych od materiałów, które 
nie nadają się do dalszego 
recyklingu. Zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych 

przeprowadzane są zgod-
nie z Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku 
na terenie Miasta Gniezna 
przyjętego uchwałą Rady 
Miasta Gniezna. Zbiórki 
odbywają się od kilku lat, 
3 razy w roku: przed Bożym 
Narodzeniem, Wielkano-
cą i w okresie wakacyj-
nym. (AD)

Energia dzięki odpadom
W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 
w Lulkowie uruchomiono ekologiczny spo-
sób ogrzewania. Z gazu wytwarzanego przez 
odpady produkowany jest biogaz wykorzy-
stywany do podgrzewania wody na terenie 
Zakładu.

Instalacja wykona-
na przez firmę Eco-

-Expert zużywa 20 m3 
gazu na godzinę, któ-
ry w trwającym obec-
nie okresie letnim jest 
wykorzystywany do 

podgrzewania wody 
do mycia i kąpieli. Nie-
wykluczone, że zimą 
będzie w stanie zasilić 
częściowo centralne 
ogrzewanie. (AD)

Kolejne ulice doświetlone

Kolejne ulice w Gnieź-
nie zostały doświe-

tlone. Tym razem z miej-
skiego budżetu wykona-
no montaż doświetlenia 
przejść dla pieszych na 
ul. Cierpięgi i ul. Czystej 
w Gnieźnie. Zamonto-
wano tam 2 słupy stalo-
we ocynkowane z lam-

Stylowe latarnie w centrum

Trwa wymiana stylo-
wych latarni w cen-

trum miasta. 10 nowych 
latarni pojawiło się na 

ul. Chrobrego i 9 na 
ul. Dąbrówki. Koszt wy-
miany jednego słupa to 
około 8 tys. zł. (AD)

pami typu LED. Całko-
wity koszt zadania wy-
niósł 17 tys. zł. Również 
w ostatnim czasie za-
kończono montaż 2 słu-
pów oświetleniowych 
przy schodach na ścież-
ce przy Jeziorze Winiary 
w Gnieźnie. Inwestycja 
kosztowała 13 tys. zł. (AD)
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Koronacja Królewska 
ponownie przyciągnęła tłumy
28 i 29 lipca Plac 

św. Wojciecha 
ponownie wypełnił się 
stanowiskami wojów 
i rekonstruktorów, któ-
rzy uczestniczyli w jed-
nej z największych im-
prez historycznych 
w Polsce, czyli Festiwa-
lu Kultury Słowiańskiej 
„Koronacja Królew-
ska”. Mimo lejącego 
się z nieba żaru, z przy-
gotowanych atrakcji 
skorzystało sporo gnieź-
nian oraz odwiedzają-
cych miasto turystów.

Obok tradycyjnych 
punktów programu, 
takich jak walki, po-
kazy woltyżerki kon-
nej, stoiska z rękodzie-
łem i przygotowywa-
ną na średniowiecz-
ną modłę strawą, czy 
warsztaty edukacyjne 
dla dzieci, w progra-
mie pojawiły się także 
nowe atrakcje. Niety-
powy mecz z wojami 
w piłkę nożną rozegra-
li przedstawiciele klubu 

MKS „Mieszko” Gnie-
zno, a specjalny pokaz 
„Hokej dawniej i dziś” 
zaprezentowali zawod-
nicy UKH „Start” 1954 
Gniezno.

Motywem przewod-
nim tegorocznej edycji 
„Koronacji Królewskiej” 
– m.in. ze względu na 
setną rocznicę przyzna-
nia praw wyborczych 
kobietom w Polsce – 
były jednak kobiety 
epoki Piastów. Moty-
wów „kobiecych” nie 
mogło zabraknąć więc 
w programie: po trady-
cyjnie rozpoczynają-
cym imprezę barwnym 
korowodzie, uroczyste-
go otwarcia festiwalu 
wraz z prezydentem To-
maszem Budaszem do-
konała księżna Dobra-
wa, w której rolę wcie-
liła się Martyna Bacik. 
Rzeźbiarze z Brygady 
Pigmaliona „na żywo” 
tworzyli z gliny postać 
księżnej Jolenty oraz 
jej córki, Jadwigi Bole-

sławówny. Dzieci z ko-
lei mogły wziąć udział 
w programie edukacyj-
nym Biblioteki Publicz-
nej Miasta Gniezna 
„Jak Dobrawa Polskę 
poznawała” oraz obej-
rzeć spektakl „Legen-
da o Rzepce i Piaście”, 
przedstawiony przez 
grupę „Swarożyc”.

Podczas „Korona-
cji Królewskiej” nie mo-
gło oczywiście zabrak-
nąć samych korona-
cji. Kulminacyjnym mo-
mentem programu był 
spektakl Teatru Twór-
ców „Asocjacja 2006”: 
„Imperium – Dobrawa 
– Chrzest” oraz pokaz 
drugiej odsłony vide-
omappingu 3D „Histo-
ria Gniezna – Pierwszej 
Stolicy Polski”, posze-
rzonego o opowieść 
o najważniejszych ko-
bietach początków 
państwa polskiego: 
Dąbrówce, Odzie Dy-
trykównie, Emnildzie, 
Rychezie Lotaryńskiej, 

bł. Jolencie i Jadwidze 
Bolesławównie. Zreali-
zowany przez warszaw-
ską firmę Free The Co-
lors spektakl wyświe-
tlony został na elewa-
cji gnieźnieńskiej kate-
dry, z użyciem efektów 
3D wykorzystujących 
elementy architekto-
niczne bazyliki.

Rozegrany został 
także XII Turniej Łuczni-
czy o Złoty Trzos Gnieź-
nieńskiego Grodu. Te-
gorocznym zwycięzcą 
okazał się Rafał Łosak 
z Poznania z rezulta-
tem 7 punktów z odle-
głości 70 m. Prezydent 
wręczył mu za ten wy-
czyn nagrodę 2 000 
złotych. Drugim finali-
stą był ubiegłoroczny 
zwycięzca, Łukasz Na-
walny z Łodzi, a najlep-
szą białogłową okaza-
ła się Danuta Swobo-
da z Gdańska. W tur-
nieju wzięło udział łącz-
nie 36 łuczników i łucz-
niczek z całej Polski. 

Całe wydarzenie rozpoczął korowód, który przeszedł ulicami 
Pierwszej Stolicy Polski. 

Publiczność niezwykle chętnie przypatrywała się widowiskowym 
walkom prowadzonym na Placu św. Wojciecha.
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Bardzo dobrze zapre-
zentowali się członko-
wie sekcji łucznictwa 
historycznego z Gnie-
zna: Artur Świtalski, uzy-
skując wynik 60 me-
trów, zdobył nagrodę 
dla najlepszego miesz-

kańca Pierwszej Stolicy 
Polski. 

Dużą popularnością 
cieszyło się również bez-
płatne zwiedzanie, zor-
ganizowane we współ-
pracy z Organizacją 
Turystyczną „Szlak Pia-

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także potyczki, jak
na przykład Wielka bitwa w obronie Wzgórza Lecha.

Podczas warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie 
Fantasmagoria prawie 300 dzieci własnoręcznie konstruowało 
zbroje, hełmy i miecze z kartonu.

Na stanowisku Muzeum Początków Państwa Polskiego najmłodsi 
mogli spróbować swoich sił w zawodzie archeologa.

Zwycięzcy XII Turnieju Łuczniczego
o Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu. 

stowski”. W sobotę tu-
ryści zwiedzali kościół 
oraz klasztor OO. Fran-
ciszkanów, a w niedzielę 
Bazylikę Prymasowską.

Organizatorami „Ko-
ronacji Królewskiej” by-
ły Urząd Miejski oraz 

Spektakularne pokazy woltyżerki konnej 
jak zwykle zapierały dech w piersiach.

Projekcja videomappingu 3D na elewacji tysiącletniej 
Katedry ponownie zgromadziła tysiące widzów. 

Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Gnieźnie; impreza 
wpisuje się w kalendarz 
wydarzeń Królewskiego 
Festiwalu Artystycznego. 
Sponsorami wydarzenia 
były firmy Altom, Cargill 
oraz Velux. (WK)
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Natalia Nykiel i Enej 
odpędzili chmury

Wiele wskazywało 
na to, że pogoda 

również podczas tego-
rocznej edycji Dni Gnie-

zna może pokrzyżować 
plany organizatorów 
– jednak mimo gro-
madzących się chmur 

KFA, czyli wydarzenia 
duże i małe

Do momentu wyda-
nia niniejszego nu-

meru Informatora, pod-
czas Królewskiego Fe-
stiwalu Artystycznego 
2018 odbyły się już m.in. 
koncerty Shakin’ Dudie-
go, Eneja i Natalii Ny-
kiel, oraz „Koronacja 
Królewska”. Tradycyj-
nie jednak, obok tych 

skierowanych do więk-
szej publiczności imprez, 
KFA tworzą również wy-
darzenia bardziej kame-
ralne. Poniżej przypomi-
namy niektóre z nich – 
więcej zdjęć i fotorela-
cji można znaleźć na 
oficjalnym profilu festi-
walu: www.KFA.Gnie-
zno.eu (DG)

i przelotnych opadów 
deszczu do wczesnego 
popołudnia, wieczory 
13 i 14 lipca upłynęły już 
pod znakiem świetnej, 
muzycznej zabawy na 
Placu św. Wojciecha.

Dni Gniezna 2018, 
po raz kolejny już wpi-
sane w wydarzeń Kró-
lewskiego Festiwalu 
Artystycznego, zamy-
kały jednocześnie dzia-
łalność gnieźnieńskiej 
Strefy Kibica MŚ 2018. 
Na telebimie wyświe-
tlono dwa ostatnie ak-
centy mistrzostw: mecz 
o 3. miejsce oraz finał 
Francja – Chorwacja. 
„Daniem głównym” 

weekendu były jednak 
koncerty.

Pierwszego dnia, 
kilkutysięczną i zróżni-
cowaną wiekiem pu-
bliczność, energetyczną 
mieszanką folku, po-
pu, ska i rocka porwał 
olsztyński zespół Enej. 
14 lipca z kolei, na placu 
u stóp gnieźnieńskiej 
katedry wybrzmiały 
najnowsze hity polskiego 
electro popu, wyko-
nywane przez Natalię 
Nykiel. Warto dodać, 
że koncerty obu gwiazd 
poprzedziły występy 
zespołów związanych 
z Gnieznem: Big Up! oraz 
Create. (DG)

22 czerwca i 3 sierpnia w ramach KFA Gniezno odwiedziło 
Filmowe Lato w zasięgu Orange. Na Rynku zaprezentowano film 

„Praktykant” z Robertem De Niro i Anne Hathaway oraz 
„Kwartet” – debiut reżyserski Dustina Hoffmana.

Park Miejski im. W. Andersa już po raz piąty wybrzmiał rytmami 
muzyki elektronicznej podczas GAMMA Festival, imprezy 
organizowanej przez Stowarzyszenie „Ośla Ławka”.

Sprawdzoną już imprezą w harmonogramie KFA jest Przegląd 
Piosenki Żeglarskiej „Rynek pod żaglami”. W tym roku, oprócz 

szantowych koncertów na Rynku, w ramach przeglądu można 
było m.in. popływać żaglówką oraz wziąć udział w Otwartych 

Mistrzostwach Gniezna w wakeboardzie na jeziorze Winiary.
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Varius Manx i MOKtoberfest na 
„koncertowe” otwarcie nowej hali
21 września, jako pierwsza muzyczna gwiazda, w nowym obiekcie 
wystąpi Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Bilety na koncert można już 
nabywać w serwisie KupBilecik.pl oraz w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Dzień później, w hali odbędzie tegoroczna odsłona święta fanów 
disco-polo, czyli MOKtoberfest.

Koncert Varius Manx 
będzie pierwszą z im-

prez w ramach week-
endu „rozrywkowego” 
otwarcia nowego obiek-
tu przy ul. Sportowej 3. 
– Po to przeprowadzili-
śmy tę inwestycję, jedną 
z największych w historii 
miasta, i po to walczyli-
śmy o środki zewnętrzne 
– przypomnę, że 9 mln 
złotych udało się pozy-
skać z Ministerstwa Spor-
tu i  Turystyki – żeby no-
wa hala żyła. Żeby służy-
ła mieszkańcom. A przez 
to mam na myśli nie tyl-
ko treningi czy zawody 
lokalnych drużyn spor-
towych, ale także duże 
wydarzenia: sportowe, 

kulturalne czy rozrywko-
we. Niedawno ogłosili-
śmy, że pierwszą dużej 
rangi imprezą sportową 
w nowym obiekcie bę-
dzie mecz o Superpu-
char Polski w koszyków-
ce – mówił Prezydent 
Miasta Gniezna, Tomasz 
Budasz. – Z kolei pierw-
szym koncertem muzycz-
nej gwiazdy „z pierwszej 
półki” będzie występ 
Varius Manx, co cieszy 
tym bardziej, że zespół 
zagra z powracającą 
do składu Kasią Stan-
kiewicz, a nasz koncert 
będzie otwierał jesien-
ną trasę promującą naj-
nowszy album zespołu 
– dodał prezydent.

Sprzedaż biletów na 
to wydarzenie ruszyła już 
za pośrednictwem ser-
wisu KupBilecik.pl oraz 
w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. W puli limitowanej, 
dostępne będą również 
wejściówki VIP.

Koncerty Varius 
Manx promujące płytę 
„ENT” to nie lada gratka 
dla fanów – będą to je-
dyne w swoim rodzaju, 

muzyczno-multimedial-
ne wydarzenia. Powra-
cająca do zespołu Kasia 
Stankiewicz zaśpiewa 
premierowy materiał 
stworzony wraz z zespo-
łem, ale z całą pewno-
ścią nie zabraknie też 
starych, dobrze wszyst-
kim znanych przebojów. 

D z i e ń  p ó ź n i e j , 
22 września, odbędzie 
się kolejna edycja MOK-
toberfestu, czyli imprezy 
dla fanów disco-polo. 
Tym razem, wydarzenie 
zmieni swoją lokalizację, 
i odbędzie się już nie na 
ul. Łubieńskiego, przy sie-
dzibie MOK, a właśnie 
w nowej hali widowisko-
wo-sportowej. Gwiaz-
dami wieczoru będą 
Czadoman (m.in. zna-
ny z utworu „Ruda tań-
czy jak szalona”), Andre 
(„Ale Aleksandra”), Fo-
cus i Imperium. Bilety na 
imprezę można naby-
wać w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Gnieźnie. (DG)

BILETY:
• Varius Manx i Kasia Stankiewicz

– Strefa A (bliżej sceny): 60 zł (70 zł w dniu 
imprezy)

– Strefa B: 40 zł (50 zł w dniu imprezy)
• MOKtoberfest 2018 – Czadoman, Andre, 

Focus, Imperium: 20 zł
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Gnieźnianie nie zapomnieli 
o powstańcach warszawskich
Harcerze, kombatan-

ci, przedstawiciele 
władz samorządowych 
oraz stowarzyszeń, a tak-
że mieszkańcy Pierwszej 
Stolicy 1 sierpnia 2018 
roku wzięli udział w ob-
chodach 74. rocznicy 
wybuchu powstania 
warszawskiego. Uro-
czystości rozpoczęto 
przy skwerze im. Adama 
Borysa, skąd korowód 
przemaszerował pod 
Pomnik Harcerzy Pomor-
dowanych i Poległych 
za Ojczyznę.

Poprzez złożenie 
kwiatów i zniczy pod 
pomnikiem oddano 
hołd poległym w trak-
cie jego przebiegu Po-
lakom. Godzinę „W” 
przy rozbrzmiewających 
syrenach upamiętniono 
też pod gnieźnieńskim 
ratuszem. Zgromadzeni 
w tym miejscu mieszkań-
cy, turyści oraz wszyscy 
uczestniczący wcze-
śniej w przemarszu mogli 
także wziąć udział we 
wspólnym śpiewaniu 
pieśni patriotycznych.

Prezydent Miasta 
Gniezna Tomasz Budasz 
w swoim wystąpieniu 
podkreślił, że należy 
pamiętać o tych, któ-
rzy oddali swoje życie 
za to, byśmy dziś mogli 
cieszyć się wolnością 
i pokojem. Odznaczył 
także Medalem Jubi-

Wspólnie upamiętnijmy 
poległych bohaterów

Prezydent Miasta Gniezna zaprasza wszyst-
kich mieszkańców Pierwszej Stolicy Polski 

na obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Uroczystości rozpoczną się 1 wrze-
śnia 2018 roku (sobota), o godzinie 10.00 
w Parku im. Tadeusza Kościuszki.

Oprócz tradycyjnych punktów programu, 
jak składanie kwiatów czy wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych, wszyscy chętni będą 
mogli zobaczyć również specjalną wysta-
wę poświęconą setnej rocznicy wybuchu 
powstania wielkopolskiego. Serdecznie za-
praszamy również poczty sztandarowe oraz 
delegacje organizacji, stowarzyszeń i instytucji 
do uczestnictwa w uroczystości. (WK)

Kwiaty pod pomnikiem poległych harcerzy złożył między innymi 
przedstawiciel Kręgu Starszyzny „Bezimienni”.

Uroczystości pod starym ratuszem miały piękną oprawę 
także dzięki licznemu przybyciu młodszych mieszkańców 

Pierwszej Stolicy Polski.

leuszowym Wincente-
go Kożucha – członka 
Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajo-
wej Koła w Gnieźnie 
w uznaniu wieloletnich 
zasług na rzecz krzewie-
nia patriotyzmu wśród 
mieszkańców Pierwszej 
Stolicy Polski. (WK)

Pan Wincenty Kożuch, pseudonim „Podkowa”, czynny udział 
w działalności Armii Krajowej brał aż do lipca 1944 roku.
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107 meczów
w trzy dni
Kilkuset młodych ko-

szykarzy z 9 krajów 
przeszło ulicami mia-
sta podczas uroczystej 
parady, która otworzy-
ła 16. Międzynarodo-
wy Turniej Koszykówki, 
organizowany przez TS 
Basket Gniezno. W 107 
spotkaniach, rozgrywa-
nych w pięciu gnieź-

nieńskich halach spor-
towych, wyłoniono zwy-
cięzców w pięciu kate-
goriach wiekowych: 
• UKS 4 Ursus Warszawa 

– kategoria Dziewczę-
ta, roczniki 2005-2006,

• Legion Krasnojarsk 
(Rosja) – Dziewczęta 
2003-2004,

• TS Basket Gniezno 

Jubileuszowy Turniej o „Koronę 
Chrobrego” już we wrześniu
Po roku przerwy i okre-

sie łączenia turnieju 
z nową marką „Back in 
Town”, gnieźnieński Indy-
widualny Turniej Żużlowy 
„O koronę Bolesława 
Chrobrego – Pierwszego 
Króla Polski” powraca do 
tradycyjnej formuły. Na-
stadionie przy ul. Wrzesiń-
skiej 25 ponownie będzie 
można więc zobaczyć 
historyczną oprawę 
i „insygnia królewskie” 
(koronę, miecz i płaszcz), 
którymi nagradzany jest 
zwycięzca zawodów.

Tegoroczna edycja 
turnieju będzie jed-
nocześnie jego jubile-
uszem – żużlowcy do 
rywalizacji o symbolicz-
ną koronę pierwszego 
polskiego władcy sta-
ną bowiem już po raz 
dziesiąty. Zawody za-
planowano na piątek, 
28 września, na godz. 
19:00. Szczegółowe 
informacje o sprzedaży 
biletów będą dostępne 
na stronie internetowej 
organizatora: startgnie-
zno.com. (DG)

Triumfatorem piątej edycji turnieju, w 2012 roku, był Australijczyk 
Ryan Sullivan. W pozostałych dotychczas rozegranych, „Królami” 
gnieźnieńskiego żużla zostawali R. Dobrucki (2008), G. Hancock 
(2009), T. Gollob (2010), E. Sajfutdinow (2011), N. Pedersen (2013), 
P. Dudek (2014), R. Okoniewski (2015) oraz O. Fajfer (2017).
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10 sierpnia w Parku 
im. T. Kościusz-

ki zaprezentowała się 
orkiestra marszowa ze 
szwedzkiego Ängelholm. 
Wydarzenie doskona-
le wpisało się zarówno 
w program wakacyj-
nego Królewskiego Fe-
stiwalu Artystycznego, 
jak i w przestrzeń parku, 

tętniącego życiem od 
ubiegłorocznej rewita-
lizacji. Na kolejne mu-
zyczne atrakcje w przy-
dworcowych parkach 
nie będzie trzeba dłu-
go czekać – w ramach 
KFA, 25 i 26 sierpnia po-
jawią się tam uczestni-
cy Weekendu Grajków 
Ulicznych. (DG)

– Dziewczęta 2000-
2002,

• SKM Zastal Zielona 
Góra – Chłopcy 2003-

2004,
• KS Sudety Jelenia 

Góra – Chłopcy 2000-
2002.
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Gadżety miejskie 
dostępne w sprzedaży

Od lipca 2018 roku 
w Miejskim Ośrod-

ku Kultury można zaopa-
trzyć się w gadżety Mia-
sta Gniezna. W odpo-
wiedzi na częste pyta-
nia turystów, mieszkań-
ców oraz miejscowych 
przedsiębiorców, Urząd 
Miejski we współpracy 
z MOK uruchomił pilo-
tażową sprzedaż naj-
częściej poszukiwanych 
produktów. Jeśli zainte-
resowanie ofertą bę-
dzie duże, planowane 
jest poszerzanie gamy 
o kolejne przedmioty.

Gadżety nabywać 
można od poniedział-
ku do piątku, od 8.00 
do 16.00 oraz w innych 
godzinach otwarcia 
MOK (podczas wieczor-
nych czy weekendo-
wych imprez organizo-
wanych w jednostce). 
W przypadku wieczo-
rów i weekendów, przed 
wybraniem się do MOK 
warto zadzwonić: 61 426 
46 30, by sprawdzić czy 
instytucja jest otwarta.

Gama gadżetów 
będzie poszerzana, ak-
tualnie można jednak 

już kupić: koszulki (20 zł), 
magnes (4 zł), pins (3 zł), 
kawy „Mieszko″ i „Dą-
brówka″ (8 zł), herba-
tę Traktu Królewskiego 
„Eliksir Wojownika″ (8 zł), 
eko-torbę (10 zł), ku-
bek z Królikiem Obcza-
jem (12 zł), krówki (5 zł 

opakowanie), ramkę 
do tablicy rejestracyj-
nej (6 zł), smycz (3 zł), 
długopis (2,50 zł), fla-
gę Powstania Wielko-
polskiego (20 zł). Ceny 
obowiązują na sierpień 
2018 roku i w przyszłości 
mogą ulec zmianie. (WK) 

„Złota Rączka” pomaga gnieźnieńskim seniorom

Z pomocy przy drob-
nych, domowych 

usterkach mogą już od 
lipca tego roku korzystać 
mieszkający samotnie 
gnieźnieńscy seniorzy. 
Mimo iż program za-
proponowany przez 
członków Miejskiej Rady 
Seniorów w ubiegło-
rocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego nie zy-
skał wymaganego po-
parcia, władze Gniezna 

podjęły decyzję o wpro-
wadzeniu go w życie ze 
środków miejskich.

Program kierowany 
jest do osób w wieku 
65+, mieszkających na 
terenie Miasta Gniezna 
samotnie lub tylko z dru-
gą osobą w wieku 65+, 
a także niesamodziel-
nych, niepełnospraw-
nych, dysponujących 
niskim budżetem, któ-
rzy potrzebują pomocy 

w wykonaniu prostych 
czynności technicznych.

W ramach projektu 
świadczone są drobne, 
bezpłatne usługi na-
prawcze, na przykład 
wymiana żarówki, re-
gulacja klamki, wkrę-
cenie kołków, naprawa 
cieknącego kranu i inne 
podobne czynności.

Koszt wykonania 
usługi ponosi Miasto 
Gniezno, natomiast oso-

ba zgłaszająca usterkę 
musi pokryć koszt zakupu 
materiałów. Wykonaw-
cą robót naprawczych 
jest wykwalifikowany 
mistrz budowlany – rów-
nież senior. 

Zgłoszenia: 61 426 04 
51, lub osobiście w Urzę-
dzie Miejskim w Gnieź-
nie: ul. Lecha 6, pok. 
04, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 
od 8:00 do 10:00. (WK)
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Ruszył system 
teleopieki dla osób 
starszych

Wychodząc naprze-
ciw potrzebom se-

niorów, Urząd Miejski 
uruchomił pilotażowy 
system teleopieki po-
legający na udostęp-
nieniu dla mieszkańców 
Gniezna zdalnego sys-
temu monitoringu stanu 
zdrowia.

Program docelowo 
ma zwiększyć bezpie-

czeństwo osób w wieku 
powyżej 60 lat, niesamo-
dzielnych ze względu 
na wiek lub z niepełno-
sprawnością; mieszkają-
cych samotnie lub tylko 
z drugą osobą w wieku 
senioralnym, którzy ze 
względu na stan zdro-
wia potrzebują stałego 
nadzoru. Najczęściej są 
to osoby z zaburzeniami 

Seniorzy aktywni 
także podczas wakacji

Zwiedzając Muzeum Archidiecezjalne seniorzy dowiedzieli się 
wiele o najcenniejszych zabytkach gnieźnieńskiego 

skarbca katedralnego.

Zwiedzanie miejskich 
zabytków, gry plan-

szowe, treningi sporto-
we czy potańcówki – 
to tylko niektóre z zajęć, 
z jakich w sierpniu tego 
roku bezpłatnie skorzy-
stać mogły osoby star-
sze w naszym mieście. 
Seniorzy licznie biorący 
w nich udział po raz 
kolejny udowodnili, że 
są bardzo kreatywną 
i aktywną grupą. 

Wakacyjne spo-
tkania dla starszych 

odbywały się w każ-
dy powszedni dzień 
tygodnia, w różnych 
miejscach naszego 
miasta. Wszyscy chętni 
mogli więc przyjść na 
zajęcia z fizjoterapeutą, 
miło spędzić czas na 
wspólnych biesiadach 
czy spróbować nordic 
walking. Ci, których bar-
dziej interesuje historia 
i kultura, zwiedzili gnieź-
nieńską Katedrę, Kościół 
OO. Franciszkanów oraz 
gnieźnieńskie muzea. 

kardiologicznymi, neuro-
logicznymi lub diabety-
cy, u których występują 
zaburzenia równowagi, 
utrata przytomności, czy 
problemy z motoryką.

Projekt zakłada 
wprowadzenie nowo-
czesnego systemu te-
leopieki, obejmujące-
go wsparcie poprzez 
urządzenie zapewnia-
jące połączenie z tele-
centrum, gdzie w trybie 
24h będą dyżurowali 
wykwalifikowani opieku-
nowie. Mobilna branso-
letka z wmontowanym 
przyciskiem bezpieczeń-
stwa, którą można mieć 
stale przy sobie, wysy-
ła sygnał do centrum 
monitoringu o lokaliza-
cji użytkownika, daje 
możliwość wezwania 
pomocy i reaguje na 
nagły upadek auto-
matycznie wysyłając 
sygnał alarmowy. Na-
ciśnięcie guzika spowo-
duje połączenie z kon-

sultantem, którego za-
daniem będzie ocena 
sytuacji i odpowiednia 
reakcja: powiadomie-
nie członka rodziny lub 
sąsiada posiadającego 
klucz do mieszkania czy 
wezwanie służb me-
dycznych i udzielenie 
im kompleksowych in-
formacji o seniorze. 

Pilotażowa odsłona 
programu dla 30 osób, 
w okresie od sierpnia 
do grudnia 2018 roku 
będzie finansowana ze 
środków Miasta Gniezna 
i udostępniona nieod-
płatnie. Jego uczestnicy 
zostaną wytypowani 
przez przychodnie oraz 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W przypad-
ku zainteresowania sys-
temem, władze miasta 
przewidują kontynuację 
zadania dla najbardziej 
potrzebujących miesz-
kańców Gniezna na 
kolejne lata. (WK)

Zróżnicowane godzi-
ny spotkań pozwoliły na 
udział zajęciach wielu 
seniorom, z których 
każdy mógł znaleźć coś 

dla siebie. Z pewnością 
więc tegoroczne lato 
w mieście było czasem 
spędzonym ciekawie 
i kreatywnie. (WK)



Data: 21.09.2018 Godzina: 20:00

Miejsce: Hala przy ul. Sportowej 1

Ceny biletów: Strefa A - 60/70* zł; Strefa B - 40/50* zł

Prezydent Miasta Gniezna – Tomasz Budasz zaprasza 
na kulturalne otwarcie nowej hali widowisko-sportowej:

* w dniu koncertu

Bilety do nabycia: 
Internet: kupbilecik.pl, 
Miejski Ośrodek Kultury 
w Gnieźnie

1-2 września 2018

PREZYDENT MIASTA GNIEZNA – TOMASZ BUDASZ ZAPRASZA:

O.S.T.R
GRZEGORZ
HYŻY

20:30

20:00


