
UCHWAŁA NR XIII/   /2019 

RADY MIASTA GNIEZNA 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

 

w sprawie:  nadania Panu Marianowi Fludrowi godności „Honorowego 

Obywatelstwa Miasta Gniezna Pierwszej Stolicy Polski – Miasta Św. 

Wojciecha” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie       gminnym (t. j.  Dz. U. 2019 poz. 506 z p. zm.) w zw. z § 2 i 4 

Uchwały Nr XXIX/353/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 stycznia 2013 r. w 

sprawie: ustanowienia „Honorowego Obywatelstwa Miasta Gniezna”, Rada 

Miasta Gniezna uchwala, co następuje:    

 

§ 1. Nadaje się Panu Marianowi Fludrowi Honorowe Obywatelstwo Miasta 

Gniezna Pierwszej Stolicy Polski – Miasta Św. Wojciecha.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

Michał Glejzer 

  



Uzasadnienie 

 

Marian Fluder jest osobą o wielkich zasługach dla gnieźnieńskich rodzin. 

Jest bowiem jednym z najbardziej cenionych lekarzy w Gnieźnie.  

Z wielką dozą empatii podchodzi do każdej osoby chorej, której z całych sił 

chce pomóc. Niejednokrotnie pomagał naszym mieszkańcom nawet  

w najtragiczniejszych sytuacjach. Jest specjalistą chirurgii ogólnej pierwszego 

stopnia, pediatrii i medycyny sportowej drugiego stopnia. Kariera  Mariana 

Fludra rozpoczęła się 1964 roku, kiedy podjął studia medyczne na Akademii 

Medycznej w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej służy na terenie ziemi 

gnieźnieńskiej. Od 1972 roku odbył służbę w Jednostce Wojskowej w Powidzu 

jako lekarz pułku i lekarz dla rodzin kadry wojskowej, jednocześnie 

podejmując nocne dyżury w gnieźnieńskim pogotowiu. Został odznaczony 

medalem za zasługi dla obronności kraju oraz mianowany do stopnia 

porucznika. W1974 roku rozpoczął pracę w gnieźnieńskim szpitalu oraz 

przychodni przy ul. Staszica, jednocześnie świadcząc usługi w ambulatorium 

aresztu śledczego przy ul. Franciszkańskiej. W 1993 roku otworzył prywatną 

praktykę lekarską i prowadzi ją do dziś, przyjmując mieszkańców w dzień i w 

noc. Marian Fluder jest osobą, której normy godzinowe pracy nie obowiązują. 

Do późnych godzin nocnych niesie pomoc gnieźniankom i gnieźnianom, 

sypiając po 3-4 godziny na dobę. Jest osobą, która od wielu lat poświęca 

własne życie w trosce o każde życie, obok cudzej tragedii nigdy nie 

przechodzi obojętnie.  

Marian Fluder zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Miasta 

Gniezna Pierwszej Stolicy Polski - Miasta Świętego Wojciecha. 


