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Szanowni Państwo,

nadchodząca wiosenna pora to dla większości osób 
czas przypływu energii i wzmożonej aktywności. Dla 
powiatu gnieźnieńskiego to natomiast okres finalizacji 
ważnych inwestycji oraz realizacji szeregu zainicjowanych 
w ubiegłych latach działań. Wśród nich najistotniejsze to między 
innymi kontynuacja rozbudowy gnieźnieńskiego szpitala, 
oddanie do użytku nowoczesnej sali sportowej dla 
uczniów powiatowych szkół, przebudowa i nowoczesna 
adaptacja centrum kultury, czy wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań informatycznych zapewniających szybką
i kompleksową obsługę mieszkańców. To także czas realizacji 
decyzji podjętych przez Radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 
oraz Zarząd Powiatu. O tych i wielu innych działaniach 
gnieźnieńskiego samorządu przeczytacie Państwo w naszym 
informatorze.
 

Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński



Nowoczesny blok operacyjny, sale porodowe 
oraz wyremontowane pomieszczenia 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czy 
lądowisko dla śmigłowców ratunkowych 
jeszcze w tym roku oddane zostaną do użytku 
pacjentom Szpitala Pomnik Chrztu Polski  
w Gnieźnie. Przebudowa obiektów szpitala 
przy ulicy 3 Maja w Gnieźnie postępuje zgodnie 
z harmonogramem. Zakończono już budowę 
nowego budynku technicznego E. Obecnie 
kontynuowane są prace związane z konstrukcją 
płyty lądowiska oraz elewacji budynku głównego 

D. Wartość prac przewidzianych do realizacji do 
listopada tego roku to blisko 34 mln zł. Inwestycja 
ma zapewnić kompleksową opiekę medyczną 
przede wszystkim mieszkańcom Gniezna i powiatu 
gnieźnieńskiego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, 
iż jeszcze w tym roku szpital uzyska możliwość 
przyjmowania pacjentów transportowanych 
z użyciem śmigłowców ratunkowych. Takie 
rozwiązanie znacznie poprawi czas udzielenia 
pomocy medycznej chociażby uczestnikom 
wypadków komunikacyjnych. Dodatkowo, 
dzięki wzmocnieniu infrastruktury SOR, szpital 
w Gnieźnie stanie się strategicznym miejscem 
na mapie województwa wielkopolskiego. Na 
realizację planowanych zadań – dzięki wsparciu 
Zbigniewa Dolaty Posła na Sejm RP - gnieźnieński 
szpital pozyskał środki z Ministerstwa Zdrowia  
w kwocie ponad 5,5 mln zł oraz 8 mln zł z rezerwy 
budżetu Państwa, którą dysponowała ówczesna 
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premier Beata Szydło. Ponadto, dotacja udzielona 
przez Powiat Gnieźnieński przeznaczona zostanie 
na zakupienie sprzętu medycznego niezbędnego 
do podniesienia jakości udzielanych w szpitalu 
świadczeń w zakresie procedur zabiegowych.
Także codzienne funkcjonowanie Szpitala Pomnik 
Chrztu Polski zyskuje coraz większe uznanie 
wśród mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. 
Dzięki skutecznym działaniom dyrektora 
Krzysztofa Bestwiny oraz zastępcy dyrektora Ewy 
Jachimczyk do szpitala trafił znakomity zespół 
chirurgów wykonujący udane, pionierskie zabiegi 
oraz operacje ratujące życie i zdrowie pacjentów, 
a także rozsławiające Gniezno w całym kraju. 
Szpital Pomnik Chrztu Polski poszerzył zakres 
oferowanych usług m. in. o innowacyjną metodę 
zastosowania znaczników magnetycznych do 
wykrywania zmian nowotworowych czy też 
wykorzystywania siatki rekonstrukcyjnej piersi 
po usunięciu guza.  Jej użycie jest tańsze i mniej 
bolesne dla pacjentek. Jest również szansą dla 
kobiet, którym grozi amputacja piersi. Sukcesem 
zespołu chirurgicznego Szpitala Pomnik Chrztu 
Polski było ponadto wdrożenie systemu 

termoablacji mikrofalowej zmian przerzutowych 
w wątrobie. W ramach specjalistycznej opieki 
zdrowotnej szpital w marcu tego roku udostępni 
mieszkańcom Poradnię Diabetologiczną, która 
będzie mieściła się w zespole poradni szpitala przy 
ul. Św. Jana 9.
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W gnieźnieńskim Centrum Kształcenia 
Praktycznego postępują prace w zakresie 
termomodernizacji. W jednostce równolegle 
realizowany jest też kolejny projekt, 
przyczyniający się do podniesienia jakości 
kształcenia zawodowego. Pierwszym etapem 
rozpoczętych niedawno działań jest przebudowa 
i remont pomieszczeń warsztatowych CKP.  
Na całość zadania zabezpieczono kwotę blisko 
7 mln zł. Prace, mające na celu między innymi 
wymianę instalacji elektrycznej, prowadzone są 
także w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
przy ulicy Gdańskiej.  To kolejna, po ubiegłorocznej 
termomodernizacji obiektu, inwestycja 
podnosząca jakość funkcjonowania ośrodka.

Wielkimi krokami zbliża się dzień oddania 
do użytku, na potrzeby gnieźnieńskich szkół 
ponadgimnazjalnych, sali sportowej przy 
ulicy Sobieskiego. W pełni gotowa sala, 
o wartości blisko 3,5 mln zł - z czego 930 tys. 
zł to kwota pozyskana z Ministerstwa Sportu
i Turystyki dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP Zbigniewa Dolaty - została poważnie uszkodzona 
podczas nawałnicy, która przeszła nad powiatem gnieźnieńskim w sierpniu ubiegłego roku. W jej 
następstwie konieczne było przeprowadzenie prac naprawczych na zewnątrz i wewnątrz budynku. 
Wielofunkcyjna sala z nowoczesnym wyposażeniem z powodzeniem służyć będzie prowadzeniu 
różnorodnych sportowych zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Obecnie trwają ostatnie przygotowania 
do jej oficjalnego otwarcia.

MOS i CKP 
godne XXI wieku

Nowa sala 
sportowa dla uczniów 
gnieźnieńskich szkół
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Od początku roku mieszkańcy powiatu 
gnieźnieńskiego, korzystający z usług 
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie, mają możliwość 
otrzymania wiadomości SMS o oczekującym 
na odbiór w urzędzie dowodzie rejestracyjnym 
lub dokumencie prawa jazdy. Informacje takie 
można było do tej pory uzyskać bezpośrednio  
w wydziale, telefonicznie lub na stronie 
www.info-car.pl. Przypomnijmy, że Wydział 
Komunikacji i Transportu od kilku miesięcy 
oferuje również usługę elektronicznej rezerwacji 
terminu spotkania z urzędnikiem, telefonicznego 
umówienia wizyty, dokonywania płatności kartą 
płatniczą za wydanie prawa jazdy lub rejestrację 
pojazdu, a także założenia i potwierdzenia profilu 
zaufanego.

Kolejne udogodnienia 
w wydziale komunikacji

Aby złożyć wniosek o PKK wystarczy 
założyć bezpłatne konto na  www.esp.pwp.pl  
i postępować krok po kroku zgodnie ze 
wskazówkami kreatora. Po zalogowaniu 
wybieramy urząd, wprowadzamy niezbędne 
dane, a w dalszej części załączamy w formie 
elektronicznej zdjęcie i orzeczenie lekarskie. 
Aby wysłać wniosek wystarczy profil zaufany 
lub podpis kwalifikowany. Urząd w ciągu 2 
dni roboczych prześle wygenerowany numer. 
Czas na dostarczenie oryginałów dokumentów 
upływa w dniu odbioru prawa jazdy.

Czas na 
prawo jazdy? 
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Utwórz Profil Kandydata 
na kierowcę bez wychodzenia z domu



W połowie marca podpisano umowę  
z wykonawcą jednej z najistotniejszych dla 
rozwoju powiatowej kultury inwestycji. Tym 
samym projekt przebudowy eSTeDe, o którego 
dofinansowanie Starostwo Powiatowe  
w Gnieźnie oraz Centrum Kultury starało 
się od stycznia ubiegłego roku, wkroczył  
w decydującą fazę realizacji. W eSTeDe 
powstanie między innymi nowoczesna 
sala widowiskowa, sale prób dla sekcji 
i zespołów oraz galeria. Nowe oblicze 
zyska także teren wokół budynku, 
gdziezaplanowano urządzenie strefy seniora  
i placu zabaw dla dzieci. Łączna kwota projektu 
dofinansowanego ze środków unijnych to blisko 
5,5 mln zł, z czego 1,6 mln zł zagwarantowały 
władze Powiatu Gnieźnieńskiego.

W tegorocznym budżecie Powiatu 
zagwarantowano środki na stypendia 
przedmiotowe, artystyczne, za wybitne 
osiągnięcia oraz sukcesy sportowe przyznawane 
uczniom powiatowych szkół oraz młodym 
sportowcom. Na ten cel zaplanowano kwotę 
ponad 200 tys. zł. Powiat Gnieźnieński ponownie 
wesprze również  kluby sportowe i organizacje 
pozarządowe. W tym roku na terenie powiatu nie 
zabraknie oczywiście uroczystości dedykowanych 
100-leciu odzyskania Niepodległości oraz 
100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.  
W kalendarzu wydarzeń widnieje również Wielki 
Zlot Słowian oraz konkurs dla uczniów klas 5-7 
szkół podstawowych z całej Polski związany 
oczywiście z Powstaniem Wielkopolskim. 

Rusza przebudowa 
CK eSTeDe

Edukacja, kultura 
i sport wśród priorytetów 
Powiatu Gnieźnieńskiego
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Ponad 350 tys. zł przeznaczono na 
remont auli I Liceum Ogólnokształcącego  
w Gnieźnie, uszkodzonej na skutek 
ubiegłorocznej sierpniowej nawałnicy. 
Aula zyskała nowy wystrój i kolorystykę. 
Poprawiono również jej właściwości akustyczne. 
Zwieńczeniem inwestycji było wyposażenie auli 
w nowoczesny rzutnik i ekran multimedialny. 
Poza sfinansowaniem prac w auli, ponad 70 
tys. zł z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego 
przeznaczono na remonty sal lekcyjnych w I LO 
oraz ich wyposażenie. Jeszcze w tym roku planuje 
się odnowienie szkolnych witraży.

Samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego 
zakupił trzy nowe busy, które służyć będą 
wychowankom Specjalnych Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Gnieźnie oraz  
w Kłecku. Samochody dostosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych, poprawią komfort  
i bezpieczeństwo podróżowania wychowanków 
ośrodków. Dzięki nowym busom możliwy będzie 
również transport podopiecznych do poradni  
i ośrodków zdrowia, na olimpiady i do zakładów 
pracy. Zakup możliwy był dzięki otrzymanemu  
w 2017 roku dofinansowaniu ze środków PFRON 
w ramach Programu Wyrównywania Różnic 
Między Regionami III.  Całkowita wartość projektu 
wynosi blisko 324 tys. zł, z czego dofinansowanie 
ze środków PFRON to ponad 194 tys. zł. Powiat 
Gnieźnieński zabezpieczył w budżecie wkład 
własny w kwocie blisko 129,5 tys. zł.

Nowe oblicze 
auli I LO

Busy dla 
powiatowych ośrodków 

przekazane
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W perspektywie bieżącego roku najważniejszymi 
inwestycjami drogowymi dla Powiatu 
Gnieźnieńskiego są: realizowana obecnie 
przebudowa drogi powiatowej na odcinku 
Witkowo-Folwark o wartości 2,3 mln zł. oraz 
rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa 
drogi powiatowej na odcinku Wierzyce–
Czerniejewo. To najdroższa i największa  
w ostatnich latach przebudowa drogi w powiecie. 
Inwestycja warta około 8 mln zł uzyskała 5,5 mln 
zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 
Warto również przypomnieć o wybudowanym 
pod koniec ubiegłego roku rondzie rozwiązującym 
problem tzw. „wąskiego gardła” u zbiegu ulic 
Słowackiego, Konikowo i al. Reymonta, które w tym 
roku otrzymało imię rotmistrza Witolda Pileckiego.

Poprawa jakości i efektywności świadczonych 
usług oraz usprawnienie procesów 
administracyjnych za sprawą uruchomienia 
zintegrowanej platformy teleinformatycznej 
- to główne założenia projektu realizowanego 
przez Powiat Gnieźnieński. Projekt „Wdrożenie 
zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa 
Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek 
podległych” uzyskał dofinansowanie z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-
2020. Całkowity koszt projektu to blisko 3 mln 
zł. Realizacja zadania spowoduje między innymi 
przejście Starostwa Powiatowego na cyfrowy 
model pracy i obsługi klientów. 

E-usługi wkraczają 
do starostwa

Intensywne prace na 
powiatowych drogach
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Działający w strukturach gnieźnieńskiego 
starostwa od 2017 roku Punkt Wspierania 
Biznesu, tylko w okresie ostatnich kilkunastu 
miesięcy udzielił ponad 400 konsultacji 
przyszłym i obecnym przedsiębiorcom. 
Zajmuje się głównie szeroko rozumianym 
kreowaniem i koordynowaniem działań, 
których celem jest rozwój przedsiębiorczości 
w regionie. Swoją ofertę, w szczególności 
w zakresie informacji o dostępnych źródłach 
dofinansowania czy szkoleniach, kieruje do 
przedsiębiorców oraz osób zamierzających 
rozpocząć własną działalność gospodarczą 
z terenu Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego. 
Atuty PWB to kompetentny, bezpłatny

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizuje 
zadania w zakresie promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej. Organizuje targi i giełdy 
pracy. Oferuje ponadto szeroki wybór staży dla 
osób bezrobotnych oraz dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd 
Pracy w Gnieźnie, przy ul. Sobieskiego 20 zaprasza 
w poniedziałki w godzinach 7.30 – 16.00 oraz  
w pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30. 
Wszelkie informacje i kontakt pod numerem tel. 
61 426-16-49, fax 61 426-11-62 lub poprzez 
e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl, a także  
na www.pup-gniezno.pl.

charakter pomocy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-15.00 do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, pok. 
2.44. Więcej informacji pod numerem tel. 61 424-07-43, lub poprzez e-mail: biznes@powiat-gniezno.pl.

Bezpłatne konsultacje 
nie tylko dla 
przedsiębiorców

 Poznaj ofertę 
Powiatowego Urzędu Pracy
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Początek roku to intensywny czas pracy  
w obszarze szkolenia i wsparcia  
przedstawicieli sektora rolniczego. Samorząd 
Powiatu Gnieźnieńskiego tylko w okresie 
od stycznia do marca wspierał między 
innymi organizację: konferencji „Wspólnie 
dla wielkopolskiej wsi”, XI Wielkopolskiego 
Forum Rolniczego Powiatów Gnieźnieńskiego 
i Wrzesińskiego w Pakszynie, Forum 
Sołtysów województwa wielkopolskiego oraz 
eksperckiego szkolenia dotyczącego podatków 
w gospodarstwie rolnym. 

Branżowe fora 
i szkolenia dla rolników

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu oraz wsparciu samorządów 
gminnych, Powiat Gnieźnieński kontynuuje 
realizację zadania w zakresie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest. W tegorocznym 
budżecie na ten cel zabezpieczono kwotę 500 
tys. zł. Pozwoli to w przeliczeniu usunąć ponad  
1 tys. ton azbestu. Koszt realizacji zadania w latach 
2015 - 2017 to przeszło 1 mln zł. Przypomnijmy, 
że azbest jest odpadem niebezpiecznym, który 
należy usunąć do 2032 roku. Od 2007 roku Powiat 
Gnieźnieński dofinansowuje również prace 
konserwacyjne rowów melioracyjnych. Dotacja 
dla spółek wodnych realizujących zadanie w 2018 
roku wyniesie 200 tys. zł. To o 50 tys. zł więcej niż  
w poprzednim roku. Tylko w ostatnich trzech 
latach środki na ten cel umożliwiły wykonanie 
prac melioracyjnych 163 km rowów.

Wysokie nakłady 
na ochronę środowiska



Wydawca
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, 
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel. 61 424-07-06 / 13, fax 61 424-07-70
www.powiat-gniezno.pl, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
Wydział Komunikacji i Transportu: poniedziałek 7.30 - 17.00, 
środa 7.30 - 14.30, w pozostałe dni tygodnia 7.30 - 15.00. 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: środa i piątek 11.00 - 15.00

Władze samorządowe Powiatu  
Gnieźnieńskiego zapraszają do wspólnego 
uczczenia Święta Uchwalenia Konstytucji 
3. Maja. Tegoroczne obchody zainauguruje 
tradycyjnie Msza święta w intencji 
Ojczyzny odprawiona o godzinie 10.15  
w Katedrze Gnieźnieńskiej. Po Eucharystii 
rozpocznie się uroczystość patriotyczna 
przy pomniku króla Bolesława Chrobrego, 
którą wzbogaci okolicznościowe widowisko 
przygotowane przez uczniów i nauczycieli  
z III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie. Całość 
uroczystości uświetni wojskowa asysta honorowa 
z Powidza oraz zespoły reprezentacyjne Powiatu 
Gnieźnieńskiego. Niespodzianką dla rodzin  
i najmłodszych uczestników obchodów będą 
animacje przygotowane przez Centrum Kultury 
eSTeDe.

Ruszyła IV edycja ogólnopolskiego konkursu 
dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych. 
Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu 
Powstała Polska – Tu wygrała Polska. 100 – lecie 
Powstania Wielkopolskiego”. Organizatorami 
przedsięwzięcia są Starostwo Powiatowe oraz 
Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie. 
Patronat nad konkursem objął Wielkopolski 
Kurator Oświaty. Zadaniem w konkursie jest 
przygotowanie i nagranie 100. sekundowego 
spotu dotyczącego Powstania Wielkopolskiego. 
Prace mogą nadsyłać 7 – osobowe grupy wraz 
z opiekunem. Termin zgłoszeń upływa 27 
kwietnia br. Wszystkie nadesłane produkcje 
ocenione zostaną przez komisję konkursową, by  
w następnym etapie poddać się głosowaniu 

internautów. Autorzy pięciu spotów, którzy 
zdobędą największą ilość głosów otrzymają  
w nagrodę zaproszenia na 3-dniową wycieczkę 
do Gniezna we wrześniu 2018 roku. W programie 
wycieczki znajdzie się m.in. zwiedzanie 33. 
Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 
wieczór integracyjny połączony z warsztatami 
historyczno–patriotycznymi, wizyta w Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, czy też 
udział w warsztatach wykorzystujących animację 
komputerową, które towarzyszyć będą wystawie 
pn. „Herosi wolności” wykonanej z klocków Lego.

Tu Powstała Polska.
Tu wygrała Polska 
100 – lecie Powstania Wielkopolskiego

Zapraszamy na święto 
Konstytucji 3. Maja!


