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Gdzie szukać informacji o dyżurach miejskich radnych?

P

rzypominamy, że na
miejskiej stronie internetowej www.gniezno.
eu istnieje aktualizo-

wana na bieżąco zakładka, w której znaleźć można wszystkie
informacje związane

z funkcjonowaniem
Rady Miasta Gniezna,
w tym daty posiedzeń
komisji i dyżurów. Do-

stępne są one w dziale
Samorząd miejski / Rada
Miasta Gniezna / Aktualności. (WK)

Kryte lodowisko zaprasza aż do końca lutego

8

grudnia ruszyło kryte
lodowisko zlokalizowane na Stadionie Miejskim przy ul. Wrzesińskiej.
Atrakcja czynna jest codziennie, od poniedziałku do niedzieli od 10:00
do 22:00 (z przerwami

technicznymi 14.45-16.00
i 18.45-19.15).
Całkowita powierzchnia tafli lodowej to ponad
800 metrów kwadratowych, a jednorazowo na
lodzie może przebywać
około 100 osób. Lodowi-

sko jest kryte dachem,
także można z niego korzystać bezpiecznie również podczas opadów
śniegu i deszczu.
Bilety promocyjne
przewidziano między innymi dla grup zorganizo-

wanych, przede wszystkim
szkolnych, korzystających
z lodowiska pod opieką
nauczycieli lub instruktorów, a także dla dużych
rodzin 3+ i seniorów. Lodowisko czynne będzie
do 29 lutego 2020. (WK)
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Nowy parking już dostępny

P

od koniec listopada zakończyła się
rozbudowa parkingu
pod Wiaduktem Solidarności. Obok wybu-

dowanych w 2018 roku
39 bezpłatnych miejsc
postojowych, powstały
93 nowe (w tym 3 miejsca dla osób niepeł-

nosprawnych), a teren
został oświetlony.
Tegoroczna rozbudowa kosztowała
niespełna 1,1 mln zło-

tych i była współfinansowana przez Miasto
Gniezno oraz firmy Lotos
Paliwa i McDonald’s
Polska. (DG)

W mieście coraz bardziej zielono

W

przestrzeni miejskiej posadzono
w tym roku 79 młodych
drzew. Nasadzenia
pojawiły się w miejscach roślin usuniętych
w latach 2017-2019.
Nowe drzewka rosną
na ul. Roosevelta, przy
parkingu na ul. Wawrzyńca, na placu
zabaw przy ul. Czeremchowej oraz przy

ul. Ziemowita, ul. Barciszewskiego, ul. Jasnej,
ul. Marcinkowskiego,
ul. Staszica, ul. Papieża
Jana Pawła II, os. Łokietka przy ul. Gdańskiej
oraz ul. Cegielskiego.
Przeważają drzewa
z gatunków takich
jak: klon polny w różnych odmianach, lipa
srebrzysta oraz olsza
szara. (JLS)

Kolejne skrzyżowanie
bezpieczniejsze

N

a skrzyżowaniu ulic
Mieszka I, Stanisława Moniuszki i Prymasa
Macieja Łubieńskiego zamontowano
6 słupów z oprawami
LED doświetlających

przejścia dla pieszych
i zwiększających bezpieczeństwo przechodzących. Inwestycja
kosztowała około
58 tysięcy złotych. (DG)

FOT. SEBASTIAN UCIŃSKI

FOT. SEBASTIAN UCIŃSKI
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Nowe iluminacje rozświetliły miasto

Z

roku na rok, sukcesywnie przybywa w Pierwszej Stolicy
ozdób świątecznych.
W tym roku zakupionych zostało 58 sztuk

koron królewskich za
kwotę 79 500 złotych,
które na gnieźnieńskich
ulicach wprowadziły
prawdziwie świąteczny
nastrój. Dodatkowo,

Fontanna
z piękniejszym
blaskiem

F

ontanna na Rynku
już wiosną zaświeci
jaśniej. Wszystko za
sprawą nowo wymienionych opraw LED,
których zainstalowano
tam aż 90 sztuk. Pełen
efekt wymiany będzie
można zaobserwować,
gdy fontanna zostanie

ponownie uruchomiona po sezonie
zimowym, stając się
ponownie miejscem
spotkań zarówno
licznych turystów, jak
i poszukujących chwili
wytchnienia mieszkańców. (JLS)

Zakład Zieleni Miejskiej
w Gnieźnie, ustawił także nowe ozdoby ledowe
w parku Trzech Kultur.
Oko cieszy także wielka
stojąca tam bombka

oraz wiszące kule. Wraz
z dotychczasowymi ornamentami, tworzą one
niepowtarzalny klimat
zachęcający do zimowych spacerów. (JLS)

Powstało kolejne
rondo

W

ramach prywatnej inwestycji zakończono przebudowę skrzyżowania ulic:
Kostrzewskiego, Artyleryjskiej i Wrzesińskiej.
W miejsce dotychczasowej sygnalizacji
świetlnej pojawiło się
rondo o częściowo
dwupasmowym przebiegu. Zmianie uległa

przy okazji organizacja
ruchu dla ul. Artyleryjskiej, która na stałe
będzie ulicą jednokierunkową z przejazdem
od ul. Pułkowej w stronę ul. Wrzesińskiej. Dodatkowo wprowadzony został tam zakaz
zatrzymywania się po
lewej stronie, zgodnie
z kierunkiem jazdy. (JLS)
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N

a terenie miasta
nie tylko przybywa
placów zabaw, lecz
także dba się o te już
istniejące. Poza pracami porządkowymi, które
prowadzone są na ich
terenie, sukcesywnie zyskują one nowe zabawki
i inne urządzenia rekreacyjne. Ostatnio doposażono place przy ulicy
Czeremchowej oraz przy
ulicy Witkowskiej.

Pierwszy z nich
wzbogacił się o potrójną huśtawkę, zestaw
zabawowy „remiza
strażacka”, urządzenie
fitness-twister oraz trzy
leżaki. Z kolei drugi
wyposażony został dodatkowo w podwójną
huśtawkę, zjeżdżalnię,
bujak, dwie ławki, kosz
na odpady oraz stojak
na rower. Wykonany
został tam też chodnik.

INWESTYCJE

Nowe zabawki
na kolejnych placach

Całość prac zrealizowanych przez Zakład
Zieleni Miejskiej to koszty

odpowiednio 34.950
złotych oraz 44.436
złotych. (JLS)

nie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

w wysokości 36 600
złotych. Całkowity koszt
inwestycji to 73.199,98
złotych. (JLS)

Edukacja w nowym wydaniu

Ś

cieżka edukacyjna składająca się
z 9 punktów dydaktycznych o tematyce
przyrodniczej, została
zamontowana w Parku
Trzech Kultur. Można na
niej znaleźć informacje
z zakresu ochrony
przyrody, dendrologii,
ornitologii oraz ochrony
lasu. Zawiera 5 tablic
edukacyjnych, zegar
fenologiczny, kostki
wiedzy o chronionych
zwierzętach i zegar przy-

rody związany z „rokiem
w lesie”.
Ponadto, pojawiły
się drewniane rzeźby
o tematyce dotyczącej
energii drzew, lasu
oraz segregacji śmieci.
W skład ścieżki wchodzi
również efektowana
gra prezentująca właściwości rezonansowe
drewna. Na realizację
przedsięwzięcia Zakład Zieleni Miejskiej
w Gnieźnie, pozyskał
50% dofinansowa-

Kolejna kamienica
odzyskała dawny blask

R

enowacja elewacji frontowej, tylnej
i bocznych, konserwacja istniejących drzwi
zewnętrznych, a także
częściowa wymiana
okien to zakres prac,
jaki wykonano w budynku przy ulicy Czystej w Gnieźnie. Warto
wspomnieć, że jest to

jedna z kamienic wchodzących w skład zasobu
komunalnego Miasta
Gniezna, znajdująca
się w strefie ochrony
konserwatorskiej – obszarze historycznego
układu urbanistycznego
Miasta Gniezna. Wartość inwestycji wyniosła
378 011,28 złotych. (JLS)
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Wenecja powraca do życia
Końca dobiega zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, polegające
na zagospodarowaniu części Parku Piastowskiego pomiędzy Promenadą Niepodległości
a ul. Jeziorną.

I

nwestycja obejmuje
wykonanie 955 m 2
ścieżek parkowych,
przecinających wszerz
i wzdłuż rewitalizowany
obszar, zapewniając
płynną komunikację.
Od ul. Cierpięgi, będą

wybudowane schody
terenowe ze stalowymi
poręczami. W środku
parku powstaną małe przestrzenie z nawierzchni mineralnej,
wygrodzone niskimi
murkami z cegły klinkie-

rowej. Ścieżki zostaną
oświetlone lampami
typu parkowego, a największe drzewo na tym
terenie będzie miało od
spodu podświetloną koronę. W parku pojawią
się nowe nasadzenia

roślin, elementy małej
architektury, a wszystkie
trawniki zostaną założone na nowo. Całkowity
koszt inwestycji wynosi
795 488,06 zł. Odbiór
prac planowany jest
na koniec grudnia. (JLS)

Odnowiony Skwer Wyspiańskiego czeka na wiosnę

Z

pewnością wielu
gnieźnian pozytywnie zaskoczy wygląd
skweru im. S. Wyspiańskiego, znajdującego
się u zbiegu ulic Witkowskiej i Wrzesińskiej.
Przeprowadzono tam
bowiem rewitalizację,
która objęła położe-

nie 316 m2 nawierzchni
mineralnej; wykonanie
oświetlenia, w skład którego wchodzą trzy lampy parkowe oraz oświetlenie punktowe drzew;
montaż ławek, koszy na
odpady, psiego pakietu oraz nowego słupa
ogłoszeniowego.

Teren o powierzchni 825 m 2 zostanie
także obsiany trawą,
a dodatkowo na
skwerze pojawi się
130 sztuk krzewów
ozdobnych, 300 m 2
roślin cebulowych
oraz dwa drzewa
platany klonolistne.

Warto wspomnieć,
że w ubiegłym roku
na tym terenie Zakład Zieleni Miejskiej
w Gnieźnie posadził
6 śliw wiśniowych.
Koszt inwestycji, która
sfinalizowana zostanie
do końca grudnia to
204.118,83 złotych. (JLS)

FOT. ANNA FARMAN
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Jury główne oraz nagrodzeni twórcy

KULTURA

FOT. ANNA FARMAN
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Warsztaty dla najmłodszych w Bibliotece Głównej

5 dni z kulturą niezależną

Początek listopada w Pierwszej Stolicy zdecydowanie należał do X Muzy. Gnieźnianie mieli
okazję nadrobić zaległości filmowe i spotkać się z wybitnymi postaciami świata kultury.
Wszystko za sprawą 13. edycji Festiwalu Filmowego „Offeliada”, która odbyła się między
6 a 10 listopada.

W

Jakobe Mansztajnem,
Wiesławem Kotem czy
Tomaszem Śliwińskim.
Wieczory wieńczyły
koncerty RAT KRU
i The Pau w Dobrym
Browarze.
Podczas gali finałowej Jurorzy nie tylko
podzielili się z widzami
swoim werdyktem, ale
także dziękowali za
sprawną organizację

i świetną atmosferę.
Listę nagrodzonych
filmów oraz więcej
zdjęć można znaleźć
na stronie Offeliada.pl
Organizatorzy
dziękują partnerom
specjalnym: firmie
Trepko i GSW Milenium, oraz partnerowi
cateringowemu, KOKU Sushi za wsparcie
wydarzenia. (DG)

FOT. ANNA FARMAN

a filmami z Podlasia.
Piątek i sobota to
sesje konkursowe,
czyli przeszło 12 godzin
filmów krótkometrażowych, oraz pokazy
specjalne: m.in. „Siłaczek”, „Rykoszetów”
czy (jako drugi pokaz
w Polsce!) „Ondyny”.
Nie zabrakło spotkań
z filmowcami i jurorami: Martą Dzido,

FOT. ANNA FARMAN

szystko rozpoczęło się środową rozgrzewką, czyli
pokazem w Tanken
Pubie. Dzień później
duża grupa gnieźnian
przyszła do MOK na
film „Juliusz” oraz
spotkanie z reżyserem, A. Pietrzakiem.
Zaraz potem widzowie
mogli wybrać między „Ostatnią górą”

Koncert RAT KRU w Dobrym Browarze

Sercem festiwalu, po raz ostatni przed
generalnym remontem, był MOK

FOT. ANNA FARMAN

FOT. ANNA FARMAN
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Warto doceniać to, co dobre i nasze
tkanki architektonicznej
czy scen z życia zwykłych mieszkańców.
„Wieczór na Fyrtlu”
nawiązał do andrzejkowego klimatu. Był
cylinder, więc oczywiście musiał być i „Królik”.
Tegoroczna Nagroda
Kulturalna Miasta Gniezna trafiła do Pawła
Bąkowskiego. To laureat
zasłużony i niepokorny:
prezes Stowarzyszenia
„Ośla Ławka”, animator,
poeta, slamer, muzyk.
Odbierając statuetkę
Królika, podziękował
wszystkim, którzy mieli
na niego formatywny
wpływ.
Medal Koronacyjny
odebrała inna waż-

na postać dla gnieźnieńskiej kultury – Piotr
Żelazowski, właściciel
Klubu Muzycznego
„Młyn”. Trudno sobie
wyobrazić miasto i jego
scenę muzyczną bez
tego miejsca na mapie.
Laureat, odbierając
medal, powiedział,
że choć nie pochodzi
z Pierwszej Stolicy, to
właśnie w tym mieście,
z którym związał się 18
lat temu, spotkało go
to, co najlepsze.
Nagród tego wieczoru było więcej – podczas
gali ogłoszono wyniki
Konkursu Recytatorskiego „Peregrynacje po
literaturze gnieźnieńskiej.
Od źródeł do współcze-

sności”. Jury artystyczne
za interpretacje poezji
Marii Springer w kategorii szkół podstawowych nagrodziło: Annę
Kozanecką (SP 7) – I,
Maję Tomczyk (SP 10)
– II, Jagodę Pleskot (SP
10) – III, a wyróżnienie
otrzymał Jakub Stefański
(SP 1). W kategorii szkoły
ponadpodstawowe
laury otrzymali: Klaudia
Świtalska (II LO) – I,
Jakub Sufleta (I LO) – II,
Adam Przybylski (I LO) –
III, a wyróżnienie trafiło
do Mariki Kurczewskiej
(I LO)
Koniec gali umiliły
publiczności występy
Eki Bolecha oraz grupy
Tom Bishop. (WK)
FOT. ANNA FARMAN

estiwal Dziedzictwa
Kulturowego Gniezna
„Fyrtel” powstał, aby
wzmacniać poczucie
dumy i wiedzę mieszkańców Pierwszej Stolicy
o tym, co w spadku zostawili nam poprzednicy.
W tym roku wydarzenie
organizowane przez
gnieźnieńską Bibliotekę rozpoczęło się 29
listopada wernisażem
wystawy zdjęć coraz
bardziej rozpoznawalnego w artystycznym
środowisku Sebastiana
Ucińskiego. Głównym
bohaterem prezentowanej w książnicy ekspozycji „Moje miasto,
mój dom, my”, było
Gniezno: przedstawienia

FOT. ANNA FARMAN
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Jarmark z nowymi atrakcjami
i tłumem odwiedzających

G

nieźnieński Rynek ponownie
wypełnił się po brzegi
świąteczną atmosferą.
Wszystko za sprawą
szóstego już Jarmarku
Bożonarodzeniowego,
który odbył się między
4 a 8 grudnia. Impreza,
która na stałe wpisała
się w kalendarz wydarzeń zimowych, cieszy
się ogromną popularnością zarówno wśród
odwiedzających, jak
i wystawców, chętnie
wracających do Gniezna, podkreślających
wyjątkową atmosferę
jej towarzyszącą.
Gościliśmy wystawców z całego kraju:
od Mazur po Małopol-

skę, a także Włochów
z partnerskiego miasta
Anagni. Zawitali oni
do Gniezna, by móc
raczyć mieszkańców
i turystów swoimi specjałami. Na ponad
dwudziestu straganach
rozstawionych na płycie
Rynku zakupić można
było smakołyki kuchni
regionalnych: oscypki,
wędliny, miody pitne,
słodycze, pieczywo,
grzane wino, lecz również ozdoby świąteczne,
stroiki, zabawki. Jarmark
obfitował także w atrakcje dla najmłodszych.
Wśród wystawców znalazły się warsztaty terapii
zajęciowej, specjalne
ośrodki wychowawcze,

stowarzyszenia, świetlice
socjoterapeutyczne.
Poza straganami, na
Rynku ustawiono foodtrucki oraz namiot
gastronomiczny.
W specjalnej strefie
dla dzieci pojawiły się:
karuzela, autodrom,
czyli elektryczne samochodziki, a także
zjeżdżalnia śnieżna, cieszące się ogromnym zainteresowaniem. Dodatkowo, w zabytkowym
autobusie odbywały się
warsztaty prowadzone
przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Gnieźnie. Nie
lada gratką okazała
się również świąteczna

ciuchcia, która poruszała się po centrum.
Jarmark został zainaugurowany 4 grudnia
włączeniem iluminacji
na miejskiej choince
oraz pierwszym niepowtarzalnym pokazem
cichych ogni. Przy tej
okazji wręczono także
nagrody w konkursie
na najlepszą kartkę
świąteczną, w którym
wzięło udział aż 244
dzieci.
W kolejnych dniach
odbyły się m.in. koncerty piosenek, zlot „MOKołajów” na motorach,
zumba zimowa, spektakle teatralne, pokaz
rzeźbienia w lodzie oraz
fireshow. (WK)
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Stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów

W

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów naukowych studentom
gnieźnieńskich uczelni
publicznych.
Prezydent Miasta
Gniezna przyznał 15
stypendiów w wysokości 450 złotych miesięcznie studentom

uczelni działających
na terenie naszego
miasta oraz 5 stypendiów po 400 złotych
obywatelom Ukrainy,
studiującym w Instytucie Kultury Europejskiej.
Taka nagroda finansowa z pewnością pomoże pokryć młodym ludziom koszty nauki lub
prowadzenia prac badawczych. (WK)

Powstał Klub Książki dla Dzieci i Rodziców

W

gnieźnieńskiej bibliotece działały
dotychczas trzy kluby
czytelnicze: „Apetyt
na książkę”, „Trzy kwadranse z książką” oraz
„Klub Dyskusji o Książce”.
Od listopada książnica
poszerzyła swoją ofertę
o kolejny.
Nowopowstałe „Bajkopomagajki” to Klub
Książki dla Dzieci i Rodziców, który doskonale
wpasował się w potrzeby mieszkańców
miasta. Cieszy się dużym

zainteresowaniem ze
strony rodziców i dzieci
jako miejsce, w którym można inspirująco
i kreatywnie wspólnie
spędzić czas. To szansa
na skuteczną promocję
wartościowej literatury
w domach gnieźnian,
a także możliwość
wzmacniania dobrych
relacji pomiędzy rodzicami i ich pociechami.
Klub zaprasza na
comiesięczne spotkania
do Filii nr 9 na os. Orła
Białego 18 (budynek SP

10). Biblioteka realizuje
ten pomysł wspólnie
z Centrum Edukacji

Kreatywnej BAZA. Więcej informacji na FB/
biblioteka.gniezno (WK)

„Całe Gniezno czyta dzieciom” docenione

G

nieźnieńska odsłona ogólnopolskiej
kampanii „Cała Polska
czyta dzieciom” jedną
z najlepszych w kraju!
Jury „Fundacji ABC
XXI Cała Polska czyta
dzieciom” uznało, że
ta czytelnicza akcja
w naszym mieście była przeprowadzona
celująco, a to dzięki
liderce projektu Ewie
Jaworskiej. Pani Ewa

jest kierownikiem Filii nr
2 Biblioteki Publicznej
Miasta Gniezna oraz
właśnie lokalnym koordynatorem akcji CPCD.
Jury doceniło jej wielkie
zaangażowanie, wytrwałość i nakład pracy
w propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Przypominamy
hasło akcji: czytajcie
dzieciom 20 minut dziennie, codziennie! (WK)

GRUDZIEŃ 2019

11

Z

ima to czas szczególnie trudny dla osób
bezdomnych. Noce, kiedy temperatura spada
znacznie poniżej zera,
stanowią dla nich nie
lada wyzwanie. Bardzo
często wystarczy jeden
telefon, aby uratować
komuś życie. Wszystkie
zgłoszenia można kierować pod alarmowe
numery Policji 997, Straży
Miejskiej 604-512-000
oraz ogólnopolski nr 112.
W okresie jesienno-zimowym, wszystkie służby
kontrolują miejsca, gdzie
gromadzą się bezdomni,
w tym tzw. pustostany.
Do tej pory strażnicy
miejscy poddali kontroli
już kilkadziesiąt miejsc,
gdzie co roku przebywali

bezdomni. Udało się
zaproponować pomoc
medyczną i socjalną
kilku potrzebującym,
którzy postanowili z niej
skorzystać.
Niektóre z kontrolowanych miejsc są
zabezpieczone przed
dostępem osób niepowołanych. Ale są
także niezabezpieczone
obiekty prywatne, np.
w dzielnicy Stare Miasto,
Konikowo czy Pustachowa. Jeszcze pozostają
one niezaludnione,
ale wszystko może się
zmienić, w zależności
od warunków atmosferycznych.
Często skuteczność
działań Straży Miejskiej
uzależniona jest od ak-

tywności mieszkańców,
dlatego też apelujemy
o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby
bezdomne, samotne,
bezradne czy też nietrzeźwe, które mogą
stać się ofiarą chłodów.
Nie przechodźmy obok
nich obojętnie. Prosimy
mieszkańców Gniezna
o stały kontakt ze Strażą
Miejską i wskazywanie

noclegowni osobom potrzebującym pomocy.
Natomiast właścicielom
i zarządcom pustostanów, Straż Miejska
w Gnieźnie przypomina
o ciążących na nich
obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
dotyczących zabezpieczenia tychże miejsc.
Bądźmy wrażliwi na los
drugiego człowieka! (JLS)

Wolontariusze „Książki na telefon” ruszyli w teren

D

obrze przeszkoleni, z
książkami pod pachą
i identyfikatorami na szyi
– wolontariusze projektu
„Dwukierunkowa do czytania” już dostarczają zamówienia do odbiorców
tej usługi.
Wolontariusze przeszli
szkolenia z zakresu prawa,
komunikacji i potrzeb osób
starszych oraz z pierwszej
pomocy. Usługa skierowana jest do mieszkańców Gniezna, którzy –
z powodu podeszłego
wieku lub stanu zdrowia
– samodzielnie nie mogą
wypożyczać książek. Mogą oni zgłaszać się do
Biblioteki pod numerem
61 426 40 54. Jeżeli do tej
pory nie byli czytelnika-

mi, zostaną zapisani bez
żadnych opłat. Wolontariusze – łącznie 18 osób
– dostarczają książki na
terenie całego miasta.

Projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna
i Gnieźnieński Uniwersytet
Trzeciego Wieku, a do-

finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Towarzystwa Inicjatyw
Twórczych „ę”. (JLS)

SPOŁECZEŃSTWO

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych
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6,5 tony zebranej makulatury

Gnieźnieńska akcja „Ile odzysku tyle zysku” zgromadziła 16 listopada tłumy mieszkańców
chcących przekazać makulaturę. W sumie zebrano jej ponad 6,5 tony! Za przekazany
surowiec uczestnicy otrzymywali sadzonkę drzewka, a dzieci brały udział w akcjach edukacyjnych i eko-konkursach.

A

kcja odbyła się
przy współpracy:
Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie,
Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie, Nadleśnictwa Gniezno, Urbis

Sp. z o.o. w Gnieźnie,
WtórJan BIS Gniezno,
Szkółki Roślin Ozdobnych
Stempniewscy, firmy
Rekopol Organizacja
Odzysku Opakowań S.A.
oraz Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie. (DG)

Makulatura jest najważniejszym surowcem
dla przemysłu papierniczego. Na produkcję
100 kg nowego papieru potrzeba 2 średniej
wielkości drzew i ok. 25 000 l wody. Tona
makulatury pozwala zaoszczędzić 1200 l
wody.

Gnieźnianie pamiętali o zwierzętach

Do akcji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie „Otul i nakarm” dla podopiecznych Schroniska
dla zwierząt w Gnieźnie, dołączyło wielu hojnych gnieźnian, którzy 16 listopada na Rynek
przynosili wszystko to, co jest bezdomnym zwierzętom potrzebne do życia.

P

odczas akcji zebrano ponad 540
kg karmy, różnego rodzaju zabawki i drapaki, miski, szczotki,
legowiska, smycze
i obroże oraz koce
i kołdry.
Obecnie w miejskim schronisku przebywa ponad 60 psów,
10 kotów i 4 jeże. Do
schroniska trafiają różne psy: od niechcianych, zabłąkanych po
takie, które przeżyły
różne okrucieństwa
zadane przez czło-

wieka; chore, pobite czy poranione. Ze
schroniskiem współpracuje wielu społecznych opiekunów
– Przyjaciół Schroniska, którzy wychodzą
z psami na spacery,
kąpią, pielęgnują,
a tym samym uczą
ufności do ludzi. Prowadzący Schronisko
zapraszają wszystkich
zainteresowanych
adopcją jego podopiecznych do siedziby placówki, przy
ul. Kawiary 40. (DG)
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WYDARZENIA

Gnieźnianie radośnie uczcili
101. rocznicę odzyskania niepodległości

T

egoroczne obchody
Narodowego Święta
Niepodległości poprzedzały liczne przedsięwzięcia realizowane
głównie w placówkach
oświatowych, a związane
z udziałem w akcji „Niepodległa do Hymnu”.
Były one niejako preludium do wydarzeń, które
rozpoczęły się 11 listopada Mszą św. w Bazylice
Prymasowskiej.
Tuż po niej wszyscy
zgromadzeni byli świadkami rozpoczynającego
się V Biegu Niepodległości, po którym podobnie jak w poprzednich
latach, zwrócił się do
publiki z przesłaniem
rekonstruktor wcielający
się w postać marszałka

Józefa Piłsudskiego.
Zwieńczeniem oficjalnych obchodów były
kwiaty złożone przez
delegacje przybyłe na
plac Prymasa Mikołaja
Trąby.
Mimo panującego
chłodu, gnieźnianie
zgromadzili się o godzinie
12:00 u podnóża katedry,
by wspólnie odśpiewać
Hymn. Dalsza część wydarzeń odbywających
się już na Rynku miała
charakter mniej oficjalny.
Po koncercie mieszanego chóru Metrum
zaprezentowały się dzieci
i młodzież gnieźnieńskich
przedszkoli i szkół podstawowych wcielająca
się w wybrane postaci
związane z początkami

naszej niepodległości. Po
podsumowaniu biegu
i wręczeniu nagród dla
najlepszych sportowców,
gnieźnianie wspólnie
z chórem odśpiewali kilka
utworów patriotycznych.
Czym byłby jednak
11 listopada bez tradycyjnych rogali Marcińskich? Jak można było
zauważyć cieszyły się

one bardzo dużym zainteresowaniem podczas
mini jarmarku, który
ponownie zagościł na
płycie Rynku. Wielu
przybyłych na obchody
przywdziało również muchy, włączając się tym
samym do cieszącej się
wielką popularnością
akcji #przywdziejmuche. (WK)
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Eko-strażnicy środowiska nagrodzeni

W

gnieźnieńskich
przedszkolach
i szkołach podstawowych zakończyła się
właśnie kampania edukacyjna mająca na celu
kształtowanie w najmłodszych wrażliwości
na przyrodę, a także
wyrobienie w nich proekologicznych postaw
i nawyków.
Podczas spotkań
z edukatorami dzieci
mogły zgłębiać swoją
wiedzę dotyczącą środowiska. Omawiane by-

ły między innymi kwestie
segregacji odpadów,
czystego powietrza,
zrównoważonego rozwoju. Szybko okazało
się, że uczestnicy warsztatów to prawdziwi
fachowcy, od których
wielu dorosłych mogłoby się uczyć. Dzieci
wiedzą bowiem, jakiego
koloru jest śmietnik na
szkło czy plastik, a także
czym bezwzględnie
nie można palić w piecu. Podczas trwającej
kampanii, dzieci mogły

również wziąć udział
w konkursach o tematyce ekologicznej.
Zadaniem dzieci
z klas II i III szkoły podstawowej było stworzenie
„mapy myśli” ukazującej
przyczyny powstawania
smogu oraz pokazanie
skutków i zagrożeń, jakie
niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza.
Z kolei dzieci z klas V
i VI miały za zadanie
przygotować makietę
antysmogową ukazującą zarówno skutki

nadmiernej emisji spalin,
ale też działania, które
powinny zostać podjęte
w walce ze smogiem.
W kampanii wzięło
udział blisko 3000 przedszkolaków i uczniów
szkół podstawowych.
Ich zaangażowanie
podczas warsztatów,
a także prace wykonane w ramach konkursu,
pozwalają wierzyć, że
przyszłość naszej planety
nie będzie się już jawić
wyłącznie w czarnych
barwach. (JLS)

Odnawialne źródła energii ważnym tematem dla gnieźnian

W

jaki sposób produkowany jest prąd,
na co zwrócić uwagę
przy doborze instalacji
pod względem mocy,
czy i dlaczego warto
zainwestować w odnawialne źródła energii? Na te pytania można było poznać odpowiedź podczas spotkania, które odbyło się 21
listopada w MOK. Poświęcono je systemom
fotowoltaicznym, czyli
instalacjom do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej.

Licznie zebrani mieszkańcy Gniezna i okolic
mogli dowiedzieć się, na
czym polega produkcja
prądu w instalacjach
fotowoltaicznych, ale
przede wszystkim o technicznych aspektach doboru takich instalacji, ich
mocy czy usytuowania.
Coraz więcej właścicieli domów decyduje się
bowiem na zastosowanie paneli fotowoltaicznych ze względów
ekologicznych, ale także ekonomicznych. W
trakcie spotkania zosta-

ły omówione możliwości uzyskania pomocy
finansowej w ramach
programów „Mój Prąd”
i „Czyste Powietrze”, ale

także w postaci ulgi termomodernizacyjnej w
rozliczeniu PIT czy ulgi
inwestycyjnej dla rolników. (JLS)
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Na popularnym kanale YouTube „Achitecture is a Good Idea” w październiku swoją premierę miał odcinek warszawskiego wideobloga, poświęcony gnieźnieńskim kamienicom.
To już trzecia produkcja Radosława Gajdy i Natalii Szcześniak o architekturze pierwszej
stolicy Polski.

P

ierwszy odcinek,
o miejscowej katedrze, duet AIAGI opublikował 2 lata temu.
W tym roku architekci
ponownie odwiedzili
nasze miasto. Z tej okazji,
wzięli udział w spotkaniu
z cyklu „Bez ceregieli”
(pisaliśmy o nim w poprzednim numerze
Informatora). Głównym
celem wizyty była jednak produkcja dwóch
nowych materiałów

o architekturze pierwszej
stolicy Polski.
Pierwszy z nich poświęcony jest walorom
układu urbanistycznego,
jaki centrum Gniezna
zyskało po pożarze
z 1819 r. Drugi, który trafił
do sieci 20 października,
opowiada o architekturze Poczty Głównej oraz
dwóch kamienic przy
ul. B. Chrobrego. Wszystkie trzy wymienione
produkcje zostały zreali-

Kadr z jednego z filmów. Źródło: Youtube.com/user/rgajda

zowane we współpracy
z Urzędem Miejskim. Do
czasu zamknięcia tego

wydania Informatora
obejrzało je ponad
170 tys. osób. (DG)

Informacja Turystyczna bardziej widoczna

F

unkcjonujące od tego roku w nowej lokalizacji (w wyremontowanych wnętrzach
Starego Ratusza) centrum obsługi turystów
zyskało nowe oznakowanie. Zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków symbole zawisły na elewacji od stro-

ny ul. Chrobrego oraz
od ul. Rzeźnickiej. Przypomnijmy, że oprócz
materiałów promocyjno-informacyjnych,
w Informacji Turystycznej można nabyć także różnego rodzaju gadżety i pamiątki, w tym
te z oficjalnej kolekcji
pierwszej stolicy Polski. (DG)

Sezon turystyczny coraz dłuższy

S

towarzyszenie „Szlak
Piastowski”, zajmujące się m.in. prowadzeniem Informacji Turystycznej w imieniu Miasta Gniezna oraz obsługą wycieczek, podsumowało kolejny sezon

turystyczny. Statystyki
wskazują, że od pięciu
lat liczba turystów odwiedzających pierwszą
stolicę Polski wzrasta. Poza ewenementem, jakim
był rok 2016 (czyli 1050.
rocznica chrztu Polski),

przyrost odwiedzających
jest stały, a w 2019 roku
zauważalny staje się także „efekt” Traktu Królewskiego, który przyciąga
turystów także w miesiącach do tej pory dużo
rzadziej odwiedzanych

– zimą, wczesną wiosną
i jesienią. Sprzyjają temu
także akcje, takie jak
weekend „Gniezno za
pół ceny” (pod koniec
września) czy grudniowy Jarmark Bożonarodzeniowy. (DG)

TURYSTYKA

Kolejny odcinek AIAGI
o gnieźnieńskiej architekturze

28 grudnia 2019 r.

Szczegóły: www.Gniezno.eu
#kotylion
Walerian Kusz jako ocer 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Zdjęcie pochodzi z archiwum Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie.

