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Powstaje koncepcja kompleksowej sieci
dróg rowerowych w Gnieźnie

P

rezydent Miasta
Gniezna w kwietniu 2019 roku podpisał
umowę z firmą Stadtraum Polska Sp. z o.o.,
która do 13 grudnia
2019 roku wykona koncepcję tras rowerowych
na terenie miasta Gniezna.
Wkrótce zostanie
także uruchomiona
strona internetowa z informacjami o postępie
prac oraz możliwością
zgłaszania uwag przez
mieszkańców. Na poszczególnych etapach
robót będą tam też
umieszczane informacje
i materiały przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych. Każdy
mieszkaniec Gniezna
będzie mógł wyrazić
swoją opinię na temat
zaproponowanych rozwiązań, a uwagi zostaną przekazane do biura
projektowego w celu
ich rozpatrzenia. Ponadto we wrześniu przeprowadzone zostaną
konsultacje społeczne.
Planowane, główne
trasy rowerowe:
1. Trasa rowerowa Wschód – Zachód.
Wstępny przebieg tra-

sy: Orzeszkowej – Cienista – Piotrowskiego
– Dalkoska – Kościuszki
– Lecha – Sobieskiego
– Roosevelta. Łączna
długość trasy: ok. 8945
m, w tym 1200 m wspólnie z trasą Północ – Południe.
2. Trasa rowerowa Północ – Południe.
Wstępny przebieg trasy: Gdańska – Wiadukt
Solidarności – Żwirki i Wigury – Sobieskiego – Lecha – Kościuszki – Dworcowa – Warszawska
– Wrzesińska. Zapewni
dojazd do tras rowerowych w Lesie Miejskim
i trasy wokół jeziora Winiary. Możliwy zjazd na
czerniejewski szlak żółty i trzemeszeński szlak
szary. Łączna długość
trasy: ok. 8310 m.
3. Trasa rowerowa
wokół Gniezna. Wstępny przebieg trasy: Lednicka – Orcholska – trasa wokół jeziora Winiary
– Spokojna – Cicha –
Laubitza – Roosevelta
– Inowrocławska – Pszeniczna (alternatywnie
Wschodnia, Mogileńska, Rubież Kasztelańska) – Wierzbiczany – al.
Reymonta – Osiniec (al-

ternatywnie Kolejowa,
Cegielskiego) – Kawiary – Cechowa – Dębińska – Witkowska – Południowa obwodnica
Gniezna – Wrzesińska
– Kostrzewskiego – Gajowa – (Wiśniowa) – Rzepichy – Przemysława
II – Orzeszkowej – Swarzędzka – Poznańska
– Wieśniacza – Żerniki

– Kłeckoska – Bzowa –
Górna – Powstańców
Wlkp. – Żabia – Świętokrzyska – Północna –
Biskupińska. Łączy ona
w sobie zarówno tereny
rekreacyjne wzdłuż Lasu
Miejskiego, tereny mniej
zamieszkane, jak również tereny typowo miejskie. Łączna długość
trasy: ok. 32430 m. (AT)
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Z

e względu na coraz
częstszy ruch samochodowy przy ul. Orzeszkowej, w IV kwartale
2019 roku zostaną wykonane prace, które będą
miały na celu uspokojenie ruchu samochodowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa.
Zakres planowanych

prac obejmie: wykonanie dwóch wyspowych,
umożliwiających jazdę
autobusom, progów
zwalniających, wyniesienie dwóch skrzyżowań.
Dodatkowo na prawie
całej długości ulicy ma
zostać wykonana linia
ciągła. Koszt inwestycji
to około 190 tys. zł. (ŁS)

Ulica Północna i nowa inwestycja budowlana

W

Gnieźnie, w rejonie ulicy Północnej i ul. Królowej Jadwigi
(teren na północy Winiar) rozpoczęto budowę nowych budynków
mieszkalnych wielorodzinnych. Prowadzący
tam prace deweloper
wystąpił o zgodę na lokalizację zjazdu z ul. Królowej Jadwigi. Taką zgodę otrzymał.
Jednocześnie władze
miasta poinformowały
inwestora, że obecna
nawierzchnia ulicy Północnej (na odcinku od
ogródków działkowych
do granicy miasta) po-

siada nawierzchnię gruntową i nie jest przystosowana do zwiększenia
natężenia ruchu. Rodzaj
nawierzchni nie pozwala
po prostu na bezpieczny
i komfortowy dojazd do
projektowanej zabudowy wielorodzinnej.
W tym miejscu warto
przypomnieć, iż zgodnie
z art. 16 ustawy o drogach publicznych „budowa lub przebudowa
dróg publicznych spowodowana inwestycją
niedrogową należy do
inwestora tego przedsięwzięcia”. Niestety inwestor realizujący opisaną

powyżej inwestycję nie
podjął działań w tym
kierunku. Wobec powyższego informujemy
mieszkańców, że Miasto
Gniezno ze względu na

większą odległość od
gęstej zabudowy oraz
inne plany inwestycyjne,
wybudowanie tej właśnie drogi planuje najwcześniej za 20 lat. (ŁS)

z telecentrum, w którym
dyżurują wykwalifikowani
teleopiekunowie. Bran-

soletki będą użytkowane bezpłatnie do końca
2019 roku. (ŁS)

Seniorzy otrzymali
bransoletki życia

S

ześćdziesięciu gnieźnieńskich seniorów
otrzymało bransoletki życia. Jest to akcja realizowana w ramach programu teleopieki, finansowanego ze środków
budżetu miasta. Jego
celem jest zwiększenie
bezpieczeństwa osób
w wieku powyżej 60 lat,
które ze względu na stan

zdrowia potrzebują stałego nadzoru.
Senior uczestniczący
w projekcie zostaje objęty
systemem teleopieki, za
pomocą specjalnej bransoletki życia, czyli urządzenia nadawczo-odbiorczego wyposażonego w kartę
SIM, z funkcją rozmowy.
Z jej pomocą przez całą
dobę można się połączyć

INFORMACJE

Uspokojenie ruchu wzdłuż ul. Orzeszkowej
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Kolorowy dzień dziecka z atrakcjami
1 czerwca odbył się pierwszy Prezydencki Dzień Dziecka na terenach zielonych przy
ul. Parkowej. Dla najmłodszych gnieźnianek i gnieźnian przewidziano wiele atrakcji, między
innymi: mecze piłki nożnej i ręcznej, spotkanie z żużlowcami, zagrodę z alpakami, biegi
z przeszkodami i konkursy z nagrodami. Przepiękna pogoda i ciekawy program sprawiły,
że ilość uczestników przekroczyła najśmielsze oczekiwania.

Z

ajęcia pod hasłem
„Czytanie pod
chmurką” przeprowadziła gnieźnieńska
biblioteka. Odbyła
się zabawa z książką
„Naciśnij mnie” oraz
„Bajkolaki – zagadki

na lizakach”. Na stanowisku warsztatowym
można było wykonać
„Książki na patyku”,
„Sówki z biblioteki” czy
ilustrację 3D. Dzieci
przygotowały również
widokówkę „Jestem

z Gniezna” oraz układały z puzzli Katedrę.
Odbył się także „Wyścig
z książkami”. Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się także dmuchane zamki, warsztaty
robienia biżuterii z MOK

oraz pokazy pierwszej
pomocy z WOPR. Organizatorami wydarzenia
byli: Miasto Gniezno,
Miejski Ośrodek Kultury oraz Gnieźnieński
Ośrodek Sportu i Rekreacji. (AT)
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XVIII Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

J

ak zwykle na początku maja wszystkie
gnieźnieńskie sześciolatki miały szansę wziąć
udział w Olimpiadzie
Sportowej Przedszkolaków. Tegoroczne zawody pod hasłem „Żyjmy
zdrowo i sportowo” odbyły się w po raz pierwszy w Hali im. M. Łopatki.
Organizatorem tej dużej
imprezy było tym razem
Przedszkole Nr 13.

W wydarzeniu wzięły udział dzieci z czternastu gnieźnieńskich
placówek. Każda reprezentacja składała
się z zawodników, rezerwowych oraz grupy
tanecznej. Do sportowej
walki zachęcały wykonane wcześniej banery
z hasłami dopingującymi. Imprezę, jak na
prawdziwą olimpiadę
przystało, rozpoczęto

odśpiewaniem Hymnu Polski, zapaleniem
znicza przez Zastępcę
Prezydenta, Michała
Powałowskiego i prezentacją drużyn.
Zawody trwały trzy
dni, a gorąca atmosfera i licznie zgromadzeni
kibice pomagali swoim
drużynom jak mogli.
Ostatecznie pierwsze
miejsce zajęło Przedszkole Nr 17, drugie zdo-

było Przedszkole Nr 15,
a trzecie Przedszkole
Nr 13. Po każdym dniu
zmagań zawodnicy
otrzymywali medale,
dyplomy i nagrody za
udział i sportową rywalizację. Dzięki zaangażowaniu pracowników
i sponsorów igrzyska
okazały się wspaniałą
zabawą w sportowej
i radosnej atmosferze
rywalizacji fair play. (WK)

Wyprawki czytelnicze dla najmłodszych

G

nieźnieńska biblioteka podpisała umowę z Instytutem Książki z Krakowa
w ramach promocji
czytelnictwa. Pozyskano ponad trzy tysią-

ce „Wyprawek Czytelniczych” dla dzieci
w wieku przedszkolnym.
Jak poinformował dyrektor biblioteki Piotr Wiśniewski, pakiety będą
wydawane podczas

Upominki dla nowo
narodzonych gnieźnian

O

d 1 czerwca
wszystkie urodzone w Gnieźnie maluchy
otrzymają specjalny kocyk z napisem „Koronowana głowa”. Ich rodzice będą je mogli odebrać w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Gnieźnie,

wraz z aktem urodzenia.
Jest to nie tylko forma
promocji dla nowego
produktu turystycznego,
czyli Traktu Królewskiego,
ale także sympatyczny
gadżet, który z pewnością przyda się każdemu
maluchowi. (WK)

zapisu do biblioteki od
1 września.
W wyprawce będzie
książka oraz Karta do
zbierania naklejek. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wy-

pożyczeniem, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. (WK)
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30 lat wolnej Polski
W
samo południe
4 czerwca 2019 roku, w całej Polsce uroczyście obchodzono
rocznicę pierwszych
wolnych wyborów do
Senatu oraz częściowo wolnych do Sejmu
będących początkiem
wydarzeń, które w ciągu kilkunastu miesięcy zmieniły Polskę nie
do poznania. Także
w Gnieźnie przyłączo-

no się do wspólnego
świętowania.
Wszyscy zebrani
u stóp Starego Ratusza
mogli wysłuchać fragmentów kronik telewizyjnych opowiadających
o czasach przemiany
oraz zobaczyć miniwystawę nawiązującą do
czasów PRL. Wysłuchali
też wystąpienia Prezydenta Tomasza Budasza, który przypomniał,

że dzięki tamtym wydarzeniom możemy dziś
swobodnie robić zakupy, jeździć za granicę,
a nawet krytykować
to, co nam się w naszej
rzeczywistości nie podoba. W podobnym tonie
wypowiedział się Henryk
Kot, ówczesny szef Solidarności w gnieźnieńskiej „Polanii”. Zachęcał
on wszystkich zebranych, aby szanowali

dokonania sprzed trzydziestu lat i brali udział
w wyborach.
Uczestnicy wydarzenia odśpiewali także
Mazurka Dąbrowskiego
łącząc się w ten sposób
symbolicznie z innymi
miastami w całym kraju. Imprezę zakończył
minikoncert piosenek
o Polsce w wykonaniu
Akustycznej Radiostacji. (WK)
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Światowej sławy historyk ogłosił w Gnieźnie
swoją nominację do Nagrody Nobla

Z

nany naukowiec
Norman Davies zawitał pod koniec maja
do Pierwszej Stolicy
Polski na zaproszenie
Prezydenta Tomasza
Budasza oraz dyrektora
miejscowego Instytutu
Kultury Europejskiej,
prof. dr. hab. Leszka
Mrozewicza. Głównym
celem wizyty była rejestracja w języku angielskim wykładu „European History and Polish
Milenium”, mającego
promować na świecie
powstałe, m.in. dzięki
staraniom historyka,
Studia o Polsce na brytyjskim Uniwersytecie
Cambridge. O założenie podobnych katedr
zabiegają już rządy
np. Czech, Węgier czy
Słowacji.
Profesor spotkał się
z gnieźnianami dwukrotnie. Podczas wykładu w IKE gość przedstawił niełatwą i pełną
zakrętów historię Polski,
zaznaczając najważniejsze i najbardziej
znaczące wydarze-

nia. Niejednokrotnie
podkreślał, że wiedza
o dziejach naszego
kraju za granicą jest
znikoma i trzeba rozpocząć realne działania,
by to zmienić. Zarówno
podczas jego wystąpień, jak i lektury książek napisanych przez
profesora wynika zaś
dobitnie, że Europa to
wielka mozaika, która
nie byłaby kompletna,
gdyby nie Polska i jej
historia.
Oprócz wygłoszenia wykładu, profesor
Davies odwiedził także
Trakt Królewski, czyli
najnowszą atrakcję
turystyczną Gniezna.
Podczas spotkania
autorskiego ze swoimi
czytelnikami ogłosił
zaś, iż wkrótce ukaże
się jego autobiografia.
Profesor rozdał także
mnóstwo autografów
na niezliczonej ilości
książek. Na koniec tego
pełnego wrażeń dnia,
przekazana została
informacja o przyjęciu
„polskiego Walijczyka”

do grona kandydatów
do literackiej Nagrody

Nobla przez Akademię
Szwedzką. (WK)

Norman Davies (ur. 1939) to brytyjsko-polski historyk,
członek Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii
Brytyjskiej, Honorary Fellow w St. Antony’s College
w Oksfordzie i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Kawaler Orderu Orła Białego, Orderu
Odrodzenia Polski oraz Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi
RP. Autor książek „Biały orzeł, czerwona gwiazda”
(1972), „Boże igrzysko. Historia Polski” (1981), bestselleru „Europa. Rozprawa historyka z historią” (1996),
„Wyspy. Historia” (1998), „Mikrokosmos. Portret miasta
środkowoeuropejskiego” (we współpracy z R. Moorhousem, 2002), „Powstanie ‘44” (2003), „Europa
walczy 1939-45. Nie takie proste zwycięstwo” (2006)
oraz „Zaginione królestwa” (2011). Jego książki zostały
przełożone na ponad 20 języków, a sam regularnie
pojawia się w mediach; wykładał także gościnnie na
uniwersytetach Columbia, McGill, Hokkaido, Stanforda, Harvardzie i Australian National w Canberze. (WK)
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Rozpoczyna się KFA 2019

P

rzed nami już piąta
„duża” edycja festiwalu, który od 2015
roku obejmuje swoimi
wydarzeniami wszystkie
11-12 weekendów letnich wakacji, od drugiej
połowy czerwca aż do
końca sierpnia. Rozsze-

rzona formuła festiwalu pozwala jeszcze bardziej wyeksponować
jego dewizę łączenia
„6 stanów skupienia
Kultury”. I tak, podobnie jak w ostatnich latach, na turystów oraz
zostających w mieście

gnieźnian czekać będą różnorodne imprezy
kulturalne: od kameralnych wystaw, pokazów
filmowych czy warsztatów dla najmłodszych, przez przeglądy teatrów i grajków
ulicznych, aż po duże

koncerty plenerowe.
Co warte podkreślenia,
wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. (DG)

WEEKEND OTWARCIA: Potańcówka na Rynku,
Przegląd Orkiestr i foodtrucki / 21-23 czerwca /

K

FA 2019 rozpoczniemy „pod nóżkę” –
potańcówką na gnieźnieńskim Rynku. Do tańca przygrywać będą
The Shout (prezentujący
utwory z repertuaru The
Beatles) oraz Łukasz Jemioła, który przyjedzie do
nas ze swoim swingującym bandem z dalekiego Lublina. Start „Potańcówki na Rynku” – piątek, 21 czerwca, godz.
19:00.
W sobotę z kolei,
Pierwszą Stolicę Polski
odwiedzą składy orkiestr
dętych, które zagrają
o 14:00 w różnych lokalizacjach miasta, a na-

stępnie ok. 14:45 spotkają
się razem na gnieźnieńskiej starówce.
Od piątku do niedzieli włącznie, weekend
otwarcia będzie także
urozmaicał, organizowany we współpracy
z Powidz Jam Festiwal,
Gnieźnieński Zlot Foodtrucków.
Całość zakończą
„Roztańczeni”, czyli niedzielny pokaz tańca
z gnieźnieńskimi gwiazdami sportu w Starym
Ratuszu.
Sponsorzy wydarzeń
weekendu otwarcia:
Trepko, Bank Spółdzielczy
w Gnieźnie oraz Cargill.

Kino pod chmurką / 28-30 czerwca /

P

odobnie jak w poprzednich edycjach
KFA, do Gniezna zawita
kino letnie. Tegoroczne

seanse odbędą się na
Rynku i Placu Św. Wojciecha.

DNI GNIEZNA: Michał Szpak, Ania Dąbrowska
/ 5-6 lipca /

P

odczas tegorocznych Dni Gniezna,
do pierwszej stolicy Polski
po raz pierwszy zawitają

dwie gwiazdy polskiej
muzyki pop: Michał
Szpak (piątek, 5 lipca)
oraz Ania Dąbrowska

(sobota, 6 lipca). Zespoły supportujące
oraz dokładne godziny
koncertów na Placu Św.

Wojciecha będzie można znaleźć już wkrótce
na KFA.Gniezno.eu

Gniezno pod żaglami / 13-14 lipca /

W

tym roku cieszący
się w ostatnich latach dużą popularnością przegląd piosenki
żeglarskiej odbyć ma
się jeszcze bliżej wody:
szant i podobnych im
klimatem utworów będzie można posłuchać
nad gnieźnieńskimi je-

ziorami: Jelonek i Winiary, czyli popularnymi
„Weneją” i „Łaziami”.
Sponsorami weekendu „pod żaglami”
są Gnieźnieńska Szkoła Wyższa „Milenium”,
HAWA, Drukarnia Majorczyk oraz AKWA.

CZERWIEC 2019

odczas KFA 2019,
w przestrzeni miejskiej nie zabraknie także muzyki klasycznej.
Dwa koncerty muzyki

kameralnej odbędą
się na Rynku (sobota)
i na dziedzińcu Starego
Ratusza (niedziela).

B

ędzie to już piąte
spotkanie teatrów
offowych w Gnieźnie
wypełnione spektakla-

mi, warsztatami i performensami ulicznymi.
Wydarzenie wsparły
firmy Hil-Gaz oraz AKWA.

Festiwal Kultury Słowiańskiej
„Koronacja Królewska” / 27-28 lipca /

Z

apachy pieczonego mięsiwa i podpłomyków, kramy z rękodziełem, szczęk oręża i tętent końskich kopyt... To tylko niektóre
z atrakcji, które obok
różnych inscenizacji, koncertów muzyki
dawnej czy warsztatów
dla dzieci wypełnią
jak co roku, w ostatni
weekend lipca, plac
u stóp gnieźnieńskiej
katedry. A to wszystko

podczas kolejnej edycji
„Koronacji Królewskiej”!
Motywem przewodnim tegorocznej
odsłony będą zaślubiny sprzed tysiąca lat –
organizatorzy przybliżą,
jak mogły wyglądać
obrzędy podwładnych
Mieszka I i Bolesława
Chrobrego.
Sponsorami wydarzenia są Velux i Tex
Year.

Weekend z BPMG / 3-4 sierpnia /

P

ierwszy weekend
sierpnia upłynie pod
znakiem czytelniczego
pikniku Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
Nie zabraknie warsztatów i czytajek dla najmłodszych w przestrzeni
miejskiej, w tym w prowadzonym przez Stowa-

rzyszenie „Ośla Ławka”,
letnim centrum kultury
„Latarnia na Wenei”.
Od 31 lipca do
20 sierpnia w mieście
oglądać będzie można
także, przygotowaną
przez Bibliotekę, wystawę fotografii pt. „Gnieźnianie AD 2019”.

Weekend Grajków Ulicznych „Po drodze”
/ 10-11 sierpnia /

W

ramach KFA
2019 po raz piąty w Pierwszej Stolicy
Polski w sierpniowy
weekend spotkają się
Muzycy ulicy. Wypełnią swoim graniem

ulice i parki w centrum
Gniezna.
Sponsorami tegorocznego Weekendu
Grajków Ulicznych są
Enea, Drukarnia Majorczyk oraz Hil-Gaz.

Weekend Tańca i Folkloru / 23-25 sierpnia /

D

o stałej już pozycji
w ramach przedostatniego weekendu
KFA, czyli barwnych,
Międzynarodowych

Spotkań z Folklorem,
w tym roku dołączą
animacje, warsztaty
i pokazy różnych gatunków tańca.

KONCERT FINAŁOWY: Coma / 31 sierpnia /

D

ziś możemy napisać: mieli odwiedzić nas w ubiegłym
roku, ale się nie udało.
Jednak, „co się odwlecze to nie uciecze”.
Na finały KFA stawialiśmy już w przeszłości
na mocne akcenty;
z tej okazji w pierwszej
stolicy Polski zagrali już
m.in. Luxtorpeda, Lao
Che, Hey i OSTR. Tym

razem, po raz pierwszy Gniezno odwiedzi
Coma.
Zespół z Piotrem
Roguckim na czele
zwieńczy tegoroczny
Królewski Festiwal Artystyczny koncertem
w sobotę, 31 sierpnia, na gnieźnieńskim
Rynku. Sponsorami
wydarzenia są HAWA,
Veralia oraz Enea.

Więcej szczegółów dotyczących wszystkich
wydarzeń KFA będzie można tradycyjnie znaleźć na plakatach oraz oficjalnym profilu
festiwalu: www.KFA.Gniezno.eu

KULTURA

Gnieźnieńskie Spotkania Teatralne „Bez kurtyny”
/ 16-18 sierpnia /

Koncerty muzyki kameralnej / 20-21 lipca /

P
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Nowe oblicze placu zabaw
przy ul. Czarnieckiego

W

maju, w ramach
działań Zakładu
Zieleni Miejskiej, zrewitalizowano plac zabaw
przy ul. Czarnieckiego
i Bema. Z powodu złego
stanu technicznego
zdemontowano łącznie
5 starych urządzeń. Poszerzona także została
strefa bezpieczna: do
300 m2. Plac zabaw
doposażono urządzeniami pochodzącymi
z Parku im. Trzech
Kultur w Gnieźnie,
które zostały poddane

renowacji. Pojawiła się
więc tam lokomotywa,
ścianka wspinaczkowa oraz urządzenie
wielofunkcyjne ze
zjeżdżalnią. Ponadto
zamontowano pięć
koszy na odpady
oraz wyszlifowano
i zabezpieczono posadowione na skwerze
ławki. Dodatkowo ZZM
zadbał o odświeżenie
terenów zielonych,
przylegających do placu. Koszt prac wyniósł
25.901,11 złotych. (AT)

Oczko wodne już po rewitalizacji

14

maja zakończono rewitalizację oczka wodnego
przy ul. Czeremchowej. W ramach prowa-

dzonych robót wykonano alejkę spacerową
wokół stawu oraz alejki łączące ul. Jesionową z ul. Czeremchową.
Zamontowano również

oświetlenie oraz cztery
ławki parkowe i dwa kosze na śmieci. Ponadto
pomiędzy alejkami wyrównano teren, nawieziono ziemię i obsiano
ją mieszanką traw. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 283.945,50 złotych. (AT)

Kolejna kamienica już wkrótce wypięknieje

9

maja rozpoczął
się remont następnej miejskiej kamienicy. Tym razem jest to
nieruchomość przy
ul. Czystej 2. W ramach tej inwestycji
nastąpi renowacja
elewacji frontowej,
tylnej i bocznych, konserwacja drzwi zewnętrznych i częścio-

wa wymiana okien.
Planowane zakończenie wszystkich robót to
październik 2019 roku.
Całkowity koszt prac,
wraz ze zleconą temu
samemu wykonawcy
renowacją elewacji
nieruchomości przy
ul. Warszawskiej 21,
to 444 719,16 zł brutto. (AT)
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M

iędzy ul. Parkową,
a Kasprowicza pojawił się kolejny wybieg
dla psów, który oddano
do użytku 31 maja. Ma
on około 775 metrów
kwadratowych powierzchni i dwie strefy:
dla małych i dużych
psów z odrębnymi
wejściami, uniemożliwiającymi przemieszczanie
się zwierzaków z jednej

strefy do drugiej. Oprócz
ławek dla właścicieli, nie zapomniano
o urządzeniach dla
czworonogów: jest
kładka przejściowa,
równoważnia pochyła,
regulowany drążek
do przeskoków oraz
podkopany tunel z kręgów betonowych. Są
także kosze na śmieci
i odchody. (AT)

Kolejne gnieźnieńskie
ulice doświetlone

Z

akończono już prace związane z budową oświetlenia na
ulicach Zatorze, Szopena i Lutosławskiego
w Gnieźnie, na wysokości istniejących budynków jednorodzinnych.
Oświetlenie wykonano

na odcinku 470 metrów. Ustawiono 20 metalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych z oprawami
typu LED. Łączny koszt
wykonanych robót wynosi 109 tysięcy złotych. (AT)

Zakończono prace remontowe
nagrobka Józefa Chociszewskiego

W

maju zakończono
roboty remontowe przy nagrobku
Józefa Chociszewskiego na cmentarzu
św. Krzyża w Gnieźnie.
Zakres prac obejmował
między innymi renowację tablicy nagrobnej,
zamocowanie obluzowanych słupków ogrodzeniowych oraz zakup
i montaż brakujących
łańcuchów. Całkowity
koszt renowacji wyniósł
6.982,24 zł brutto.
Józef Chociszewski
urodził się 28 lutego

1837 roku we wsi Chełst,
w ówczesnym powiecie
czarnkowskim. Był wybitnym pisarzem, redaktorem, wydawcą i działaczem społecznym
w niełatwym okresie
zaborów. Dzieła jego
podlegały częstym
konfiskatom, a autora
karano wielokrotnie
grzywną lub aresztem –
w sumie 6 lat spędził za
murami więzień. Był redaktorem naczelnym
w „Gazecie Gnieźnieńskiej” (od 1895 roku),
i to w naszym mieście

spędził ostatni okres
swego życia. Napisał
wtedy kilkanaście sztuk;

wydawał gry towarzyskie i pocztówki o treści
patriotycznej. (AT)

INWESTYCJE
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Zamiany w zasadach
korzystania z parkingu
przy 3 Maja

O

d 3 czerwca korzystanie z parkingu usytuowanego na
skwerze przy ul. 3 Maja
i bł. Jolenty w Gnieźnie
jest płatne – w godzinach od 7:00 do 20:00.
Parkowanie w tych godzinach, jest darmowe
przez pierwsze 30 minut. Każda rozpoczęta godzina parkowania po upływie 30 bezpłatnych minut kosztuje 3 złote. Dodatkowo
przewidziana została
możliwość wykupienia

abonamentów trzydziestodniowych: abonament zwykły wynosi 130
złotych, a dla mieszkańców strefy przyległej (ul. bł. Jolenty oraz
części ulic 3 Maja, Chociszewskiego i Grzybowo) 60 złotych.
Wprowadzenie opłat
związane jest z koniecznością wymuszenia rotacji na parkingu, który powinien być wykorzystywany przede
wszystkim przez osoby
udające się do szpitala

czy innych podmiotów,
które prowadzą działalność przy ul. 3 Maja.
Obecnie parking wykorzystywany jest głównie
przez mieszkańców pobliskiego bloku. Pierwotnie zaplanowane przez
dewelopera miejsca
parkingowe dla tych

osób uległy bowiem likwidacji.
Warto podkreślić, że
wszelkie opłaty wynikające ze strefy płatnego
parkowania i parkingów
płatnych są wykorzystywane przez Miasto Gniezno do budowy nowych
miejsc postojowych. (DG)

Wakacje z wakeboardem
nad jeziorem Winiary

W

ake Park Gniezno
we współpracy
z Urzędem Miejskim
w Gnieźnie zaprasza
wszystkich mieszkańców na bezpłatne
lekcje wakeboardu.
Zajęcia odbywać
się będą w piątki,
w godzinach od 9.00
do 15.00 i niedziele, od
9.00 do 13.00. Z lekcji
może skorzystać każdy

mieszkaniec Gniezna
bez względu na wiek.
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja
telefoniczna pod
numerem 737 440 066.
Wakeboard powstał
z połączenia nart
wodnych, snowboardingu oraz surfingu. Jest
coraz popularniejszym
sportem polegający
na płynięciu po

Krańcowa z nowymi
chodnikami i nawierzchnią

W

maju ukończono
przebudowę ulicy Krańcowej. Oprócz
obustronnych chodników i zjazdów z posesji i jezdni z betonowej
kostki brukowej, ulica
zyskała wyniesione

skrzyżowanie z ul. Odległą oraz próg zwalniający na odcinku od
ul. Wschodniej do ul. Ornej, w celu uspokojenia
ruchu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła
872 tys. złotych. (DG)

FOT. JACEK SIMINSKI

powierzchni wody na
desce, trzymając się liny
ciągnionej przez łódź
lub – jak to ma miejsce

na jeziorze gnieźnieńskim – za pomocą
wyciągu. (SD)

CZERWIEC 2019
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Kolejna fabryka w strefie ekonomicznej otwarta

T

ex Year Europe, tajwański producent
ekologicznych klejów
termotopliwych, otworzył swój nowy zakład
przy ul. Cegielskiego.
Na uroczystość, oprócz
ambasadora Tajwanu i przedstawicieli taj-

wańskiej centrali firmy,
zaproszone zostały także władze miasta, którym podziękowano
za dobrą współpracę i wszelkie działania,
które pomogły w lokalizacji pierwszej europejskiej fabryki koncer-

Zostań wolontariuszem
podczas Mistrzostw
Europy!

J

uż pod koniec
wakacji Pierwsza
Stolica Polski powita
najlepszych młodych
badmintonistów z Europy, którzy powalczą
o najwyższe laury
podczas European U17
Championship między
30 sierpnia a 7 września.
Zawody te to szansa
dla energicznych,
młodych ludzi, by
zdobyć doświadczenie
podczas organizacji
dużej, sportowej imprezy. Możliwa jest
praca na stanowiskach

akredytacji, transportu
i logistyki, opieki nad
gośćmi, kontaktów
z mediami, obsłudze
kortów oraz drużyn,
w biurze zawodów
oraz w hotelach i na
lotnisku.
Organizatorem
wolontariatu jest Polski
Związek Badmintona
we współpracy z Miastem Gnieznem. Zapisy
przyjmowane są do
15 sierpnia 2019 roku
wyłącznie przez formularz dostępny na stronie
PZBad. (WK)

nu właśnie w Gnieźnie.
Mimo, że praca
w nowym zakładzie ruszyła na przełomie maja i czerwca, firma już
zapowiada jego rozbudowę, co przełoży
się również na zwiększenie zatrudnienia. Tex

Year to kolejny zakład
produkcyjny (po niemieckim Kirchhoff Automotive i belgijskiej
marce Mistral Home)
który powstał na przestrzeni ostatnich kilku
lat w tym rejonie Gniezna. (DG)

GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI

TURYSTYKA

14

Dziennikarzy po nowej siedzibie informacji turystycznej
oprowadzili Zastępca Prezydenta Jarosław Grobelny oraz
Prezes OT „Szlak Piastowski” Urszula Łomnicka.

W biurze znajduje się także wydzielona strefa sprzedaży,
gdzie można nabyć wszystkie płatne materiały:
książki oraz gadżety związane z regionem.

Informacja Turystyczna w nowej siedzibie

O

d 1 czerwca gnieźnieńska informacja
turystyczna ma nową
lokalizację: znajduje się
w pięknym, kompleksowo odrestaurowanym
niedawno budynku Starego Ratusza pod adresem Chrobrego 40/41.
Nowocześnie wyposażone pomieszczenie
będzie służyć zarówno
turystom, jak i mieszkańcom zainteresowanym
ofertą kulturalną naszego miasta.
Dzięki nowej lokalizacji informacja będzie
w pełni dostępna dla
osób z niepełnosprawnościami ruchu. Każdy
odwiedzający będzie
mógł skorzystać także
z elektronicznych źródeł
informacji, dzięki wyposażeniu punktu w specjalne, multimedialne
totemy. Na kompleksowe wyposażenie punktu,
Miasto Gniezno przeznaczyło ponad 38 tysięcy
złotych. Poza tym, biuro
to wynajmować będzie
od miasta lokal za symboliczną kwotę nieca-

łych 200 złotych miesięcznie. Współpraca
ta jest kolejną, ważną
inwestycją gnieźnieńskiego samorządu w infrastrukturę turystyczną.
Przeniesienie informacji turystycznej jest
ostatnim etapem zagospodarowania przestrzeni Starego Ratusza.
Na kompleksowy remont, kosztujący w sumie 10 mln zł, Miasto
Gniezno pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości
6 mln zł. W zrewitalizowanym budynku Ratusza mieści się obecnie
Urząd Stanu Cywilnego
oraz Biuro Rady Miasta.
Przede wszystkim jednak
obiekt ten został przeznaczony na działania kulturalne. 28 grudnia 2018 roku, w setną
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, otwarto tam Dom
Powstańca Wielkopolskiego, na który Miasto
pozyskało dodatkowo
dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. W pozostałej przestrzeni budynku odbywają się różne
inicjatywy kulturalne:
koncerty, warsztaty i wystawy, będące częścią
działalności Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Przestrzeń wokół Ratusza zyskuje wciąż na
atrakcyjności
W 2018 roku przed
budynkiem pojawił się
posąg Bolesława Chrobrego, będący jedną
z części cieszącego
się dużą popularnością
Traktu Królewskiego. Wyłoniono już również wy-

konawcę prac renowacyjnych usytuowanych
obok ratusza oficyn. Są
one zlokalizowanymi
w południowej granicy działki budynkami
powojennymi, prawdopodobnie z lat 70.
XX wieku. Zakres planowanych prac będzie
obejmować: renowację
elewacji frontowych z
częściową wymianą stolarki okiennej, wymianę
pokrycia dachowego
wraz z naprawą kominów oficyn. Wykonawca
na ukończenie wszystkich prac będzie miał
czas do połowy października 2019 roku. (WK)

Wydzielono również strefę służbową oraz przestrzeń
biurową przeznaczoną do obsługi turysty.
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SPORT

Puchar Polski w hali im. M. Łopatki dla Zagłębia
Metraco Zagłębie Lubin zdecydowanie pokonało rywalki ze Szczecina w wielkim finale
PGNiG Pucharu Polski w piłce ręcznej. Decydującą rozgrywkę o to prestiżowe trofeum gościła w tym roku Pierwsza Stolica Polski. Mecz transmitowany był także na ogólnopolskiej
antenie TVP Sport.

P

rzed rozpoczęciem
spotkania w hali im.
Mieczysława Łopatki
złotą odznaką za zasługi dla polskiej piłki ręcznej został uhonorowany
gnieźnianin, wieloletni
nauczyciel wychowania fizycznego, a także trener i sędzia piłki
ręcznej, Piotr Brenk. W

czasie samego meczu
był osobą funkcyjną –
delegatem z ramienia
ZPRP.
Miedziowe w pełni
kontrolowały przebieg
spotkania. Szczecinianki
starały się szybko kończyć akcje, kilka razy
skutecznością popisała
się Marta Wawrzynkow-

ska. Najbardziej wyróżniała się jednak Valentina Blazević (6 bramek,
MVP). Na pięć minut
przed końcem meczu
przewaga Lubina stopniała do pięciu goli,
jednak do happy-endu
Pogoni sporo zabrakło. Finalnie Miedziowe
triumfowały 25:19.

Rozegrany 18 maja
finał był kolejną, po
ubiegłorocznym Superpucharze Polski w koszykówce mężczyzn
i Mistrzostwach Polski
Elity w badmintona,
dużą imprezą krajowej rangi rozgrywaną
w nowej gnieźnieńskiej
hali. (DG)

Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka

W

kwietniu Gniezno
było gospodarzem „Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka”. Główne obchody
rozpoczęły się w hali im.
M. Łopatki, gdzie przybyłych gości powitali prezydent Tomasz Budasz
oraz prezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego,
Andrzej Kraśnicki.
Najważniejsi tego
dnia byli odwiedzający
Gniezno olimpijczycy,
wśród których znaleźli się medaliści IO:
zapaśnik W. Stecyk,

żeglarka K. Deberny,
piłkarze ręczni Z. Kuchta
i D. Drobik, kajakarz
M. Łbik, łuczniczka
I. Dzięcioł-Marcinkiewicz, kolarze M. Nowicki
i J Kudra, kajakarki
A. Pastuszka, I. Dylewska
i E. Urbańczyk, szermierz
M. Sypniewski, judoka
M. Tałaj, pięcioboista
nowoczesny D. Goździak oraz lekkoatleta
R. Ostrowski. Podczas
uroczystości wciągnięto
flagę olimpijską; nie
zabrakło także olimpijskiego ognia.

Część nagrodzonych medalami działaczy.

Wręczone zostały także pierwsze kółka olimpijskie młodym, obiecującym sportowcom pochodzącym z Pierwszej Stolicy

Polski oraz medale „Za zasługi dla Polskiego Ruchu
Olimpijskiego” gnieźnieńskim byłym sportowcom
i działaczom. (DG)

Prezydent Miasta Gniezna
zaprasza:

KRÓLEWSKI FESTIWAL
ARTYSTYCZNY 2019
czerwiec - wrzesień

1 1 W E E K E N D Ó W, P O N A D 5 0 I M P R E Z
koncerty / teatry uliczne / rekonstrukcje historyczne /
kino letnie / przeglądy i pokazy / ...i wiele innych!

co m a

michał szpak
a n i a d ą b row s k a

FINAŁ KFA

DNI GNIEZNA

31 sierpnia 2019

5-6 lipca 2019

ZAŚLUBINY SPRZED TYSIĄCA LAT

F e s t i w a l

K u l t u r y

S ł o w i a ń s k i e j

Gniezno, 27-28 lipca 2019

