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Drodzy gnieźnianie!
Tego lata natura po raz kolejny przypomniała nam, że z jej potęgą nie ma żartów. Nawałnica, która
dotknęła nasze miasto 11 sierpnia 2017 roku pozostawiła po sobie krajobraz zniszczeń, który wywołał
przejmujący ból w sercu niejednego mieszkańca. Życie pokazało jednak ponownie, że czasem nawet z nieszczęść potrafią wyniknąć rzeczy wspaniałe i krzepiące. Mówię tu o postawie tych, którzy
zjednoczeni, już w kilka godzin po tej groźnej burzy, wspólnie stawili czoła jej skutkom.
Z całego serca dziękuję więc za szybką reakcję i ofiarną pracę zarówno zaangażowanym mieszkańcom, jak i strażakom,
harcerzom, funkcjonariuszom Straży Miejskiej, energetykom, a także pracownikom Zakładu Zieleni Miejskiej, Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji, spółki URBiS, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Komendy Powiatowej Policji.

Prezydent Miasta Gniezna
Pierwszej Stolicy Polski

WYDARZENIA

Tomasz Budasz

Kataklizm nie oszczędził nawet zabytkowej Katedry.

Burza zniszczyła wiele płotów i ogrodzeń, w tym to
otaczające boisko Orlik przy ul. Strumykowej.

Gniezno po nawałnicy

N

awałnica, która
przeszła przez Gniezno 11 sierpnia, dokonała dotkliwych zniszczeń. W domach niektórych mieszkańców
zerwała dachy, zalała
piwnice i mieszkania. Do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiło już ponad 160 wnio-

sków o zasiłki celowe.
Potężne szkody poniosło również mienie
Miasta. Straty w infrastrukturze sportowej
(m.in. wybite okna na
basenie, zniszczony „Orlik” przy ul. Wierzbiczany), drogowej oraz –
przede wszystkim – w zieleni, szacowane są na

ponad 2 miliony złotych.
Zakład Zieleni Miejskiej
liczbę złomów i wywrotów w samych tylko parkach ocenia wstępnie
na ponad 220: głównie
topoli, wierzb, klonów
i robinii akacjowych.
Najbardziej ucierpiał
zabytkowy Park Miejski,
który bezpowrotnie stra-

cił ponad 70 drzew. Niektóre pamiętały założenie parku w 1898 roku.
Przy usuwaniu szkód na
terenie miasta, pracownicy ZZM wygenerowali
325 nadgodzin. By przyśpieszyć doprowadzanie terenów zielonych
do używalności, ok. 200
tys. złotych Miasto mu-
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Przy usuwaniu powalonych i uszkodzonych drzew, pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej wypracowali 325 nadgodzin.

Do ochotniczej akcji sprzątania Parku Trzech Kultur
stanęło łącznie kilkudziesięciu mieszkańców.

siało również wydać na
firmy zewnętrzne.
Oprócz służb – zawodowych i ochotniczych
– do pomocy włączyło się bezinteresownie
wielu mieszkańców. Już
w kilka godzin po wichurze, niektórzy gnieźnianie pomagali przy np.
koordynowaniu ruchu,
czy usuwaniu prywatnymi pilarkami drzew za-

walających drogi dojazdowe. Nawet tydzień
po nawałnicy, niektóre
grupy i osoby zgłaszały
chęć pomocy za pośrednictwem facebookowego profilu Prezydenta Miasta. W odpowiedzi na te głosy, ZZM
26 sierpnia zorganizował wspólne porządkowanie Parku Trzech Kultur. Łącznie kilkadziesiąt

Strażnicy miejscy, wspólnie z policjantami i strażakami
po godzinach sprzątali Skwer im. Miasta Speyer.

osób – m.in. „Królewskie
Morsy”, członkowie stowarzyszenia „Ośla Ławka”, pracownicy MOK,
niektórzy radni i urzędnicy miejscy oraz indywidualni wolontariusze
– sprzątało park od 8.00
do 14.00. Z chęcią pomocy zgłosiła się również restauracja Leo Libra, dzięki której każdy
z ochotników mógł po-

silić się drożdżówką lub
gorącym żurkiem.
Przy okazji wspólnego sprzątania, prezydent Budasz poinformował o decyzji o przyśpieszeniu rewitalizacji parku, która zamiast w 2019
roku, miałaby się rozpocząć już w tym roku, w ramach usuwania szkód, i zakończyć
w roku 2018. (DG)
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Ulica Kwiatowa po remoncie.

Prace wykończeniowe przy przebudowie ul. Pocztowej.

Miliony na drogi
Sezon inwestycyjny w pełni. Miasto Gniezno jak co roku od wiosny do jesieni przeprowadza
remonty i przebudowy dróg.

O

koło 800 tys. zł będzie
kosztować realizowana przez Urząd Miejski
przebudowa ul. Pocztowej, która rozpoczęła
się w pierwszych dniach
lipca. – Zakończenie
prac przewidziane jest
na koniec września
2017 r. Po odbiorze
zacznie obowiązywać

nowa organizacja ruchu na ul. Pocztowej,
która zostanie drogą
dwukierunkową, dzięki
czemu możliwa będzie
jazda z ul. Dworcowej
prosto, na ul. Pocztową
i dalej ul. Konikowo,
z ominięciem ul. Lecha
i Chrobrego – mówi
prezydent Gniezna

29 miejskich ulic
z nowymi nakładkami

1

mln 231 tys. zł
z miejskiego budżetu wykorzystano na
wykonanie nawierzchni tymczasowej na
drogach gminnych
na terenie Gniezna.
W ramach zadania
wykonano profilowanie z umacnianiem
tłuczniem z nakładką
z betonu asfaltowego,
wraz z regulacją studni
kolektorowych, nawierzchni gruntowych
ulic gminnych na te-

renie miasta Gniezna.
W sumie 13 ulic (m.in.
Lema, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Trzemeszeńska, Malinowa,
Gronowa, Ludwiczaka,
Wesoła) wykonano
technologią: podbudowa i nakładka
bitumiczna, a na 16
ulicach (m.in. Pustachowska, Dębińska,
Miłosza, Senatorska)
wykonano nakładkę
bitumiczną. (AD)

Tomasz Budasz.
Zakończył się już remont ul. Kwiatowej, który
kosztował ok. 430 tys. zł,
w ramach którego
wykonano odcinek
długości 175 m oraz
sięgacz w stronę ul. Sobieralskiego. Wykonany
został także obustronny
chodnik z wjazdami oraz

pas zieleni i nasadzono drzewa. W trakcie
realizacji jest także
remont ul. Orzeszkowej
i Wierzbowej. W sumie
w budżecie Miasta
Gniezna na 2017 r.
na wydatki związane
z drogami gminnymi
przeznaczono ponad
12 mln zł. (AD)
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Zajezdnia autobusowa przy ul. Wesołej zostanie całkowicie przebudowana.

Wielomilionowe dofinansowanie dla MPK

M

iejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne już oficjalnie
otrzymało prawie 12 milionów dofinansowania
na budowę systemu integrującego transport
publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. 10 lipca 2017 roku Piotr Stasiak, prezes
MPK podpisał stosowną
umowę z Markiem Woźniakiem, Marszałkiem

Województwa Wielkopolskiego, który złożył
podpis w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.
W ramach projektu
przebudowana zostanie stara zajezdnia autobusowa przy ul. Wesołej
w Gnieźnie. Będzie miała powierzchnię ponad
8 tys. metrów kwadratowych z portalową myjnią automatyczną, zintegrowanym zapleczem
socjalnym. Przebudo-

PRZED

W

wany zostanie warsztat
ślusarski, a nawierzchnia placu zostanie wymieniona. Realizacja
tego projektu zakłada
także zakup aż 12 nowych autobusów, które
zastąpią najstarsze pojazdy w obecnej flocie
spółki, co stanowi 39%
dziennego, szczytowego uruchomienia. Autobusy będą spełniały
najwyższe normy bezpieczeństwa i będą dostosowane do osób nie-

pełnosprawnych. Dostawy nowych autobusów
przewidziane są na luty,
maj i wrzesień 2018 roku, natomiast przebudowa zajezdni rozpocznie
się w marcu 2018 roku.
Całkowita wartość projektu „Budowa systemu
integrującego transport
publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi” to 16,86 milionów
złotych, a w tym dotacja z WRPO 2014-2020
to 11,56 milionów zł. (AD)

PO

czerwcu 2017 roku zakończono drugi etap prac rewitalizacyjnych budynku Muzeum Zabytków
Kultury Technicznej przy ul. Wrzesińskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna. (AD)
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Jaśniej znaczy bezpieczniej

D

oświetlenia kolejnych przejść dla
pieszych to cel, jaki
Miasto Gniezno konsekwentnie realizuje od
ponad trzech lat. W 2016
i 2015 roku doświetlono w sumie 10 przejść
(ul. Roosevelta, ul. Wolności, ul. Chrobrego,
ul. Jana i ul. Staszica).
Teraz przyszedł czas
na kolejne, w centrum
Pierwszej Stolicy. W ramach tego zadania
doświetlono przejście na
ulicy Chrobrego/Łubieńskiego, gdzie wykonano
montaż dwóch słupów

oświetleniowych z wysięgnikami, oprawami
LED oraz zamontowano
znaki aktywne wzbudzane nad przejściem
dla pieszych w ciągu
ul. Chrobrego. Dodatkowo, na przejściach dla
pieszych przy ul. Łubieńskiego zainstalowano
dwa słupy oświetleniowe z wysięgnikami
oraz oprawami LED.
Doświetlone przejścia
poprawiają widoczność i bezpieczeństwo
mieszkańców, zwłaszcza
najmłodszych. (WK)

Nowy parking przy ul. Łaskiego.

Nowy parking w centrum

34

bezpłatne miejsca postojowe,
w tym 2 dla niepełnosprawnych, powstały na
nowym parkingu miejskim przy ulicy Łaskiego.
Roboty były realizowane
od maja do lipca tego
roku. Wartość zadania
wyniosła 265 tys złotych
brutto. Jeszcze w tym

roku oddane będą do
użytku kolejne parkingi: w październiku przy
cmentarzu przy ul. Kłeckoskiego (57 miejsc),
w grudniu przy ul. Żwirki i Wigury (39 miejsc),
a parking przy ul. Świętokrzyskiej zostanie powiększony o 49 miejsc
postojowych. (AD)

Żeglarskie melodie na Rynku

J
Schody w Dolinie Pojednania
W lipcu 2017 roku zakończono remont kamiennych schodów
w Dolinie Pojednania.

To kolejny etap rewitalizacji Doliny Pojednania,
w 2016 roku obszar ten
został ogrodzony. (AD)

uż po raz drugi jeden z weekendów
Królewskiego Festiwalu
Artystycznego upłynął
pod znakiem piosenek
opowiadających o sztormach, egzotycznych
portach oraz tęsknocie
za domem. 15 i 16 lipca,
w ramach Przeglądu Piosenki Żeglarskiej „Rynek
pod żaglami”, zagrali

bowiem artyści kochający morskie melodie.
Entuzjastyczną publiczność swoimi występami raczyli „Folk Street”, „Gumowe Szekle”,
„Huskarl”, M. Radowski
oraz „Zagrali i Poszli”. Dodatkową atrakcją weekendu były Mistrzostwa
w Wakeboardzie o Puchar Prezydenta. (WK)
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Ładna pogoda zachęciła całe rodziny do udziału w imprezie.

Piękne samochody zachwyciły gnieźnian

B

icie rekordu w ilości
złożonych dachów,
malowanie samochodowych masek, składanie
kabrioletów z „byle czego”, czy wreszcie koncert
zespołu Blue Café – to
tylko niektóre z atrakcji,
jakich dostarczył gnieźnianom II Międzynarodo-

wy Zlot Cabrio Poland,
który odbył się na stadionie MKS „Mieszko”
Gniezno 5 i 6 sierpnia
2017. Zlot był kolejnym,
ważnym punktem tegorocznego Królewskiego
Festiwalu Artystycznego.
Ponad 300 aut –
w tym wiele zabytko-

wych – wzięło udział w II
edycji wydarzenia. Jego
uczestnicy oraz turyści
i gnieźnianie mogli podziwiać takie nietypowe
egzemplarze jak Brush
z 1911 roku czy wersje
cabrio aut na co dzień
z otwartym dachem raczej nie kojarzonych, ta-

kich jak Mini Cooper czy
popularny Fiat 126p. Organizatorami wydarzenia
była fundacja Cabrio
Poland we współpracy z Urzędem Miejskim
w Gnieźnie i Gnieźnieńskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji. (WK)

Muzycy ulicy zagrali
po raz trzeci

K

ameralnymi koncertami na Rynku oraz
ulicznymi występami
wypełniony był kolejny z punktów Królewskiego Festiwalu Artystycznego: III Weekend
Grajków Ulicznych „Po
drodze”.
Na trzecią edycję
wydarzenia, organizowanego przez Urząd
Miejski we współpracy
z Jarosławem Mikołajczykiem, udało się zaprosić nie tylko znakomitych, polskich artystów,
ale również międzynarodowe towarzystwo:
obok Sashy Boole (Ukraina) oraz Tima McMillana, który wraz ze skrzy-

paczką Rachel Snow
przyleciał aż z odległej
Australii, po raz pierwszy w Gnieźnie wystąpił
Szwed Joakim Hansson.
Na ulicach Tumskiej,
Chrobrego, Łubieńskiego oraz Warszawskiej występowali również Janusz
„Cybull” Skwira, Marcin
Szajda, Leszek Sypniewski, Green Grass oraz Marek „McCarron” Motyka i „Rico” Rajca z gościnnym udziałem Marcina Ochotnego. Wieczory z kolei wypełniły
tematyczne koncerty
na Scenie Kameralnej
KFA, zlokalizowanej na
gnieźnieńskim Rynku.
Podczas nich, obok mu-

Paweł Swiernalis miał w tym roku zadebiutować
na odwołanym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

zyków grających wcześniej na gnieźnieńskich
ulicach, zaprezentowali
się Aleksander Schmidt,
zespół „Huskarl”, Witek
Muzyk Ulicy oraz Paweł
Swiernalis.
Występy większości
muzyków spotkały się
z bardzo pozytywnym
odbiorem publiczności
– nie tylko tej, która wybrała się specjalnie na

wydarzenia Weekendu
Grajków Ulicznych. Wielu
gnieźnian oraz turystów
przechodzących przez
akurat przez Rynek czy
deptak przystawało, by
posłuchać twórczości
zaproszonych artystów.
Sponsorem III Weekendu
Grajków Ulicznych „Po
drodze” była Gnieźnieńska Szkoła Wyższa „Milenium”. (WK)
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Mapping 3D i tysiące turystów,
czyli „Koronacja Królewska” 2017
Ponad 20 tysięcy osób odwiedziło Plac św. Wojciecha podczas lipcowego Festiwalu Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska”. Program imprezy, będącej centralnym punktem
Królewskiego Festiwalu Artystycznego, tradycyjnie już był wypełniony po brzegi. Nowością
w tym roku był – pierwszy w Gnieźnie – pokaz video mappingu 3D.

J

uż po raz osiemnasty Miasto Gniezno
oraz Miejski Ośrodek
Kultury przygotowały dla
gnieźnian i przyjezdnych
niezwykłe wydarzenie,
przypominające o dziejach Pierwszej Stolicy
Polski. 29 i 30 lipca Plac
św. Wojciecha wypełnił
się straganami, namiotami rekonstruktorów
oraz stanowiskami rzemieślników. Prezentacje
i walki wojów, zmagania kulinarne, a swoją
działalność rozpoczęły
namioty edukacyjne.
Nie zabrakło pojedyn-

ków i konkursów dla
rekonstruktorów oraz
publiczności, pokazów
woltyżerki konnej, czy
koncertów muzyki dawnej. Główną atrakcją
„Koronacji” był jednak
pokaz video mappingu 3D, wyświetlony na
elewacji Bazyliki Prymasowskiej. Pokaz przygotowanej przez uznaną
warszawską firmę Free
The Colors animacji
opowiadającej o historii
Gniezna zakończył się
owacją kilkutysięcznej
publiczności zgromadzonej przy pomniku

Bolesława Chrobrego.
Program urozmaiciły
także zajęcia dla dzieci
i młodzieży, przygotowane przez partnerów festiwalu: Muzeum Początków Państwa Polskiego
(warsztaty edukacyjne),
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (oferta
dla osób niewidomych),
Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna (program
edukacyjny), Publiczną
Bibliotekę Pedagogiczną
(gry i zabawy) oraz Stowarzyszenie Fantasmagoria (warsztaty z tworzenia zbroi z kartonu).

Każdy uczestnik imprezy mógł także otrzymać papierową koronę, spróbować „Wojciacha”, czyli nowego
przysmaku z Pierwszej
Stolicy Polski, a także
– dzięki przewodnikom
Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski –
za darmo zwiedzić katedrę, kościół św. Jana
oraz klasztor oo. Franciszkanów.
Więcej zdjęć z tegorocznej „Koronacji”
można znaleźć pod adresem www.KFA.Gniezno.eu. (DG)
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Pokaz video mappingu 3D zgromadził tłum na placu.

„Koronację” jak co roku otworzył
korowód historyczny ulicami miasta.

W programie nie mogło zabraknąć
potyczek wojów oraz „Walk Mocarzy”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się efektowne pokazy woltyżerki.

Atrakcją dla całych rodzin były przedstawienia
teatralne i koncerty muzyki dawnej.

Podczas imprezy można było skorzystać
z oferty wielu stoisk i warsztatów.
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T.Love na finał
dożynek
Rolnicy z całego regionu, złożyli podziękowania za obfite plony swojej całorocznej pracy
podczas Wojewódzko-Archidiecezjalnych
Dożynek Wielkopolskich, które w tym roku
odbyły się w Gnieźnie.

O

bchody dożynkowe na Placu
św. Wojciecha otworzyła Msza Święta pod
przewodnictwem Prymasa Polski. Po tradycyjnej części obrzędowej uroczystości, święto ubogacił występ
zespołu Łany, który

rozpoczął część artystyczną całej imprezy.
Jej zakończenie odbyło się już na Rynku,
gdzie tłumnie zgromadzoną publiczność
porwały do zabawy
zespoły Mesabi oraz
T.Love. (DG)

Rynek na poważnie

M

uzyka poważna,
prezentowana
w ramach cyklu koncertów „Nowowiejski na propsie!”, 23 lipca zagościła na gnieźnieńskim Rynku. W tej
nietypowej dla operowych arii scenerii, swoje talenty zaprezentowali soliści z Wydziału
Wokalnego Akademii

Muzycznej w Poznaniu.
Kolejne koncerty w ramach cyklu już
26 X oraz 17 XI, w auli dawnego „Medyka”
przy ul. Mieszka I. Przypomnijmy, że realizowany przez MOK i Zespół Państwowych
Szkół Muzycznych projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN. (DG)

Koncertowe Dni Gniezna 2017

T

ysiące gnieźnian oraz
skoczne rytmy wypełniły Plac św. Wojciecha
podczas tegorocznych
Dni Gniezna – kolejnego
z wydarzeń Królewskiego
Festiwalu Artystycznego.
7 lipca, mimo mocno
deszczowej aury, publiczność rozgrzała gwiazda
muzyki reggae – Mesajah. Dzień później, przy

dużo łaskawszej pogodzie swoją twórczość zaprezentował niemiecki
zespół Wink, oraz jeden
z najpopularniejszych polskich zespołów pop-rockowych – Happysad.
Dodatkową atrakcją
był Festiwal Smaków FoodTrucków, prezentujący
ciekawe potrawy z różnych kuchni świata. (DG)
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Rzeźba przedstawiająca legendę o Piaście Oraczu stanie
w Parku Miejskim im. gen. Andersa. Jej autorem jest
Jarosław Boguski z Mosiny.

„Przewodnikami” po trakcie będą rzeźby 15 królików,
nawiązujące do ważnych momentów z historii Gniezna.
Ich autorem jest Maciej Jagodziński-Jagenmeer z Torunia.

Rzeźby Traktu Królewskiego już powstają

A

rtyści, którzy zwyciężyli w konkursie na
rzeźby dla powstającego Traktu Królewskiego
w Gnieźnie, już pracują
nad swoimi dziełami.

Jeśli procedury przetargowe odbędą się bez
przeszkód, pierwszych 8
posągów pojawi się na
ulicach Gniezna jeszcze
w tym roku. Docelowo,

cały nowo powstały
Trakt ma prowadzić turystów trasą wytyczoną
przez 22 rzeźby i 4 makiety z brązu, 8 tablic
informacyjnych i 3 in-

teraktywne infokioski.
Koszt całego projektu
wyniesie niespełna 3,5
mln zł, z czego 2,5 mln
to pozyskane przez miasto środki unijne. (DG)

Gnieźnianie pamiętali o ofiarności powstańców

„W

olność” to słowo,
które było wielokrotnie wypowiadane
w trakcie gnieźnieńskich
obchodów 73. rocznicy
wybuchu powstania warszawskiego. Uroczystości
rozpoczęto przy Skwerze
im. Adama Borysa, skąd
korowód przemaszerował
pod Pomnik Harcerzy
Pomordowanych i Poległych za Ojczyznę. W
tym miejscu wspomniano
o trzech harcerzach

pochodzących z Gniezna, którzy brali udział
w powstaniu warszawskim. Poprzez złożenie
kwiatów i zniczy pod
pomnikiem oddano hołd
poległym w trakcie jego
przebiegu młodym obywatelom. Godzinę „W”
przy rozbrzmiewających
syrenach upamiętniono
pod Starym Ratuszem.
Zgromadzeni w tym
miejscu mieszkańcy,
turyści oraz wszyscy

uczestniczący wcześniej w przemarszu, po
zakończonych oficjalnie

obchodach, wzięli udział
we wspólnym śpiewaniu
pieści patriotycznych. (WK)

Wśród uczestników obchodów nie zabrakło
harcerzy oraz rekonstruktorów.
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Nowa pracownia terminalowa w Szkole Podstawowej nr 2.

Taras w Przedszkolu nr 17 już po remoncie.

Nowa elewacja Szkoły Podstawowej nr 10.

Zabytkowy budynek Szkoły Podstawowej nr 6
odzyskał dawny blask.

Letnie remonty w szkołach
i przedszkolach

M

iasto Gniezno, wykorzystując okres
wakacyjny, przeprowadziło szereg remontów
w placówkach oświatowych. W tym roku na
ten cel przeznaczono
4,5 mln złotych z miejskiego budżetu.
W Szkole Podstawowej nr 1 (dotychczasowe Gimnazjum nr 1)
dostosowano sale do
potrzeb najmłodszych
uczniów, zainstalowano
system przeciwpożarowy, a także zmodernizowano sieć informatyczną. Budynki Szkół Podstawowych nr 2 i nr 6 mają w chwili obecnej re-

montowane elewacje,
które dodatkowo zostaną także podświetlone.
W Szkole Podstawowej
nr 3 zmodernizowano
boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz wybudowano bieżnię prostą
oraz rzutnię kulą, a także zmodernizowano sieć
informatyczną.
Parter Szkoły Podstawowej nr 7 (dotychczasowe Gimnazjum
nr 3) został wydzielony
dla uczniów klas pierwszych, a placówka doczekała się nowego
boiska ze sztuczną nawierzchnią, placu zabaw
oraz zmodernizowane-

go dziedzińca. Podobnie jest w Szkole Podstawowej nr 10 (dotychczasowe Gimnazjum nr 4):
tam wydzielono część
budynku dla najmłodszych, zmodernizowano sieć informatyczną,
wyremontowano 3 sale lekcyjne i wymieniono część lamp oświetleniowych, a jeden segment budynku został
ocieplony, z częściowo
wymienionymi oknami
i drzwiami oraz remontem dachu. W przedszkolach przeprowadzone zostały także mniejsze, ale ważne remonty, takie jak moderni-

zacja ogrodzenia, tarasów, zmywalni, wentylacji czy też montaż
monitoringu.
Wszystkie podstawówki w okresie wakacji wyposażono także w nowoczesne pracownie terminalowe,
w których uczniowie
nie mają tradycyjnych
jednostek komputerowych, a jedynie monitory, które wyświetlają
obraz z serwera. Każdy uczeń ma także dostęp do swojej części na
dysku sieciowym. Jedna pracownia terminalowa to koszt około 21
tysięcy złotych. (WK)
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rozegrano również turniej o Grand Prix Polski
w tej ulicznej odmianie
koszykówki. (DG)

Zmarzlik i Pawlicki
najlepsi w SBP

G

wiazdorska obsada
zawitała 17 sierpnia na stadion żużlowy
przy ul. Wrzesińskiej przy
okazji finału cyklu Speedway Best Pairs. Wśród
tak utytułowanych zawodników jak T. Woffinden, C. Holder, czy K. Kasprzak najlepsza okaza-

ła się para Fogo Power
w składzie: Bartosz Zmarzlik i Przemysław Pawlicki.
Dzięki transmisji na antenie Eurosportu, oprócz
zgromadzonych na stadionie kibiców, zawody
mogli obejrzeć telewidzowie z ponad 70 krajów świata. (DG)

Koszykarski jubileusz

25

młodzieżowych
drużyn z 8 krajów
– w tym Wielkiej Brytanii,
Izraela czy Rosji – wzięło udział w jubileuszowym, XV Międzynarodowym Turnieju Koszykówki, organizowanym
przez TS Basket Gniezno
we współpracy z Urzędem Miejskim.

Po 3 dniach rozgrywek, ostatecznie, wśród
dziewcząt zwyciężyły zespoły AZS Poznań
(roczniki 2002/03) oraz
BK Studánka Pardubice (2000/01), a wśród
chłopców – odpowiednio – Ironi Ness Ziona B.C.
oraz KS Sudety Jelenia
Góra.

Wakacje na sportowo

J

uż trzeci rok z rzędu
Miasto Gniezno i GOSiR zaprosiły wszystkich
mieszkańców do bezpłatnego korzystania
ze Strefy Aktywnego
Wypoczynku, zlokalizowanej przy Parku
Miejskim (ul. Parkowa).
Od lipca, przez cały
tydzień (od g. 9 do 21),
można było w niej korzystać z boisk do siatkówki,
badmintona, piłki nożnej, koszykówki oraz gry
w bule, jak i z różnych

gier stolikowych. Prowadzone były również zajęcia zorganizowane, np.
„biegowe czwartki”, czy
zabawy na dmuchanych zamkach. Mimo
szerokiej oferty, strefa
cieszyła się mniejszym
zainteresowaniem niż
przed rokiem.
Ze względu na zniszczenia spowodowane
nawałnicą z 11 sierpnia,
działalność strefy została zakończona ponad
4 tygodnie wcześniej.

Udane otwarcie sezonu Mieszka

P

ięć zwycięstw w pięciu spotkaniach –
takim rewelacyjnym
otwarciem sezonu mogą pochwalić się zawodnicy MKS Mieszko
Gniezno. Bilans ten jest
tym bardziej imponujący, że w sezonie 2017/18,
na czwartoligowych
boiskach Biało-niebiescy

występują w charakterze beniaminka. (DG)

SPORT

Podobnie jak przed
rokiem, Turniejowi towarzyszyły ogólnodostępne boiska do streetballa na Rynku, na których
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Dowiedz się więcej
o niskiej emisji pyłów
i gazów

M
Henryk Kot odebrał Akt Powołania z rąk Prezydenta Miasta
Gniezna i gratulacje Przewodniczącej MRS Danuty Wiśniewskiej.

Nowy członek Miejskiej
Rady Seniorów

W

związku z ustaniem członkostwa
w Miejskiej Radzie Seniorów w Gnieźnie, 8 sierpnia 2017 roku nastąpiło
uzupełnienie składu Rady zgodnie z trybem
określonym w jej statucie. Nowym członkiem
MRS, w wyniku wyborów
uzupełniających, został
Henryk Kot. Przez wiele
lat związany był z NSZZ
Solidarność jako działacz związkowy, a obecnie jest na emeryturze.
Celem Miejskiej Rady
Seniorów, jako organu
o charakterze konsultacyjnym, doradczym
i inicjatywnym, jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na
terenie Miasta Gniezna.
Rada funkcjonuje w celu

zapewnienia seniorom
wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, jak również
dla tworzenia warunków
do pobudzania aktywności obywatelskiej osób
starszych. Miejska Rada
Seniorów powoływana
jest na okres kadencji
Prezydenta Miasta Gniezna, a w jej skład wchodzi 9 członków, którzy
pełnią swoje funkcje
społecznie.
Jednocześnie warto wspomnieć, że od
4 września 2017 dyżury
członków MRS odbywać się będą w nowym
miejscu: przy ul. Pocztowej 11, w sali 112,
na I piętrze, w każdy
poniedziałek, od 17.00
do 18.00. (WK)

iędzy wrześniem
a listopadem tego roku Miasto Gniezno
prowadzić będzie specjalną kampanię edukacyjną pod nazwą „Od
niskiej emisji do wysokiej
świadomości”. Jej częścią będzie także konferencja, podczas której
zostaną szeroko omówione tematy związane
z wpływem niskiej emisji
na zdrowie człowieka,
stanem jakości powietrza na terenie Gniezna,
założeniami do uchwały antysmogowej czy
poprawą efektywności
energetycznej na rzecz

walki z niską emisją.
W trakcie konferencji,
doradcy energetyczni
WFOŚiGW w Poznaniu
będą udzielali indywidualnych konsultacji
w zakresie możliwości
dofinansowania przedsięwzięć dotyczących
ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej oraz
w zakresie inwestycji
w obszarze efektywności energetycznej.
Konferencja odbędzie się w Miejskim
Ośrodku Kultury 19 września 2017 roku, w godz.
od 9.30 do 14.30. (WK)

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Biuro Rady Miasta
w nowym miejscu

W

związku z rewitalizacją Starego Ratusza, od 4 lipca 2017
roku Biuro Rady Miasta
Gniezna urzęduje przy
ulicy Pocztowej 11, na I
piętrze, pokój 110 i 123.
Biuro funkcjonuje będzie

w poniedziałek od 8.00
do 16.00, a od wtorku
do piątku miedzy 7.30
a 15.30. Tymczasowe
numer kontaktowe do
Biura Rady Miasta to
662 233 192 oraz 515
653 871. (WK)
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Dwa mosty przeszły
do historii

W

ostatnich dniach
sierpnia w Gnieźnie rozebrane zostały
dwa wiadukty nad ulicą
Pod Trzema Mostami.
Proces ten jest częścią
większych zmian komunikacyjnych w tej części
Gniezna, obejmujących
także ulicę Konikowo
i Pocztową. Warto bowiem przypomnieć, że
przyszłym roku Miasto
Gniezno będzie realizować kolejne przedsięwzięcie związane z tym
odcinkiem: Rozbudowa układu drogowego

ul. Pod Trzema Mostami
w Gnieźnie na odcinku od al. Reymonta do
ul. Osiniec, z poszerzeniem czynnego wiaduktu
w ul. Pod Trzema Mostami. Na inwestycję, która
będzie kosztowała 27,5
mln zł Miasto Gniezno
pozyskało prawie 18 mln
zł dotacji z WRPO. Dzięki
inwestycjom realizowanym w tym i w przyszłym
roku ul. Pod Trzema Mostami będzie dwukierunkowa, a czas przejazdu nią znacznie się
skróci. (AD)

Zmiany harmonogramu
Budżetu Obywatelskiego

Z

e względu na duże zaangażowanie
urzędników w pracę
związaną z usuwaniem
skutków nawałnicy,
która nawiedziła Gniezno 11 sierpnia 2017 r.
zmienione zostały terminy w harmonogramie

Budżetu Obywatelskiego: do 20 października
podane zostaną do
publicznej wiadomości
wnioski, które przeszły
pozytywną weryfikację,
a głosowanie odbędzie
się od 6 do 17 listopada.
(AD)

2018

września Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchamia nową linię autobusową nr 23. Jej trasa
będzie przebiegać od
ul. Reymonta do ul. Czarnieckiego (przystanki na
ul. Reymonta, Budowlanych, Żwirki i Wigury,
Gdańskiej, Kłeckoskiej
i Czarnieckiego). Nowa

linia została uruchomiona na wniosek Miejskiej
Rady Seniorów. Linia będzie normalną częścią
systemu komunikacji
miejskiej. Na linii będą
obowiązywały normalne taryfy biletowe. (AD)

Nowe zasady przyjmowania
odpadów komunalnych
w PSZOK

I

nformujemy, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym
się przy ul. Chrobrego
21 w Gnieźnie bez opłat
przyjmowane są odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców
Miasta Gniezna z nieruchomości zamieszkałych, w każdy piątek od
15.00 do 17.00 oraz soboty od 8.00 do 14.00.
Od 1 września obowiązują oświadczenia o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów.
Ich wprowadzenie
było konieczne ze względu na coraz częstsze
przypadki dostarczania
do PSZOK odpadów komunalnych przez osoby
spoza miasta Gniezna
oraz przez przedsiębiorców (odpady z prowadzonej działalności gospodarczej), czyli przez
osoby do tego nieuprawnione. Oświadczenia

te będą weryfikowane
przez pracowników firmy
URBIS przy współpracy
ze Strażą Miejską.
Przypominamy, że
PSZOK przyjmuje wyłącznie wysegregowane odpady komunalne
(szkło, plastik, metale,
złom, odpady wielkogabarytowe – tapczany, szafy, odpady budowlane i rozbiórkowe
w ilości do 1m3, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
pojazdów osobowych
– do 5 sztuk, baterie,
przeterminowane leki,
odpady zielone – do
10 worków o pojemności 120 l).
Odpady w PSZOK
przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców
Miasta Gniezna, którzy są
objęci systemem zbiórki odpadów i złożyli deklaracje, a także opłacają regularnie „opłatę
śmieciową”. (AD)
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Nowa linia na
gnieźnieńskie cmentarze
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