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Powstanie Gnieźnieński
Klub Seniora

M

iasto Gniezno
otrzymało kolejne dofinansowanie
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata
2014-2020. Dzięki kwocie
1.436.550,48 złotych
powstanie Gnieźnieński
Klub Seniora. Będzie to
miejsce, gdzie ponad
200 seniorów będzie
mogło uczestniczyć
w rozmaitych zajęciach.
Powstanie GKS to
główny cel projektu,
który ma doprowadzić
do zwiększenia dostępu
do usług społecznych
dla osób starszych, często niesamodzielnych.
W założeniu projekt
ma trwać 36 miesięcy.

Instruktorzy pracujący
w klubie prowadzić
będą zajęcia, organizować wyjazdy i piesze
wycieczki. W ofercie
GKS będą wyjścia do
teatru, kina, muzeum.
Przewidziana jest organizacja imprez okolicznościowych, projekcja
filmów. Regularnie
odbywać będą się
pogadanki z zakresu
medycyny, gerontologii
i zdrowego stylu życia.
Organizowane będą
również konkursy tematyczne oraz zajęcia
z wykorzystaniem gier
edukacyjnych.
GKS będzie działał
od poniedziałku do
piątku, od 10.00 do

18.00 przy ul. Sportowej
w Gnieźnie. Zajęcia
będą realizowane
w dwóch grupach (po
35 osób) przedpołudniowej i popołudniowej.
Każda grupa będzie
mieć dziennie 4 godziny
zajęć z wybranej dziedziny. Rocznie w projek-

cie zaplanowano 1056
godzin zajęć.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem
„Wielkopolanie” w okresie od 30.09.2019 roku
do 29.09.2022 roku.
Szczegółowe informacje: 61 426 04 58. (WK)

Zakończył się remont ulicy Roosevelta

K

ońca dobiegła
przebudowa ostatniego odcinka ulicy
Roosevelta, o której pisaliśmy w poprzednim
numerze Informatora.
Inwestycja realizowana wspólnie przez
PWiK oraz Miasto była
powiązana z rozbudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Przy okazji rozbudowy
kanalizacji i sieci wodociągowej, wykonana
została nowa, 7-metrowa jezdnia, 2-metrowy chodnik, z dopuszczonym ruchem
rowerowym, a także
oświetlenie. Całkowity koszt zadania
wyniósł 6.615.589,02
złotych. (WK)
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Trwa rewitalizacja terenu przy „Wenecji”
Wśród dwóch zwycięskich propozycji Budżetu Obywatelskiego 2019 znalazł się projekt
„Wenecja – powrót do życia”. Po przygotowaniu projektu i przetargu, w październiku ruszyły
wreszcie prace ziemne.

W

ramach rewitalizacji, na zielonym
zboczu pomiędzy
ul. Jeziorną, ul. Łąkową i jez. Jelonek,
powstaną ścieżki łączące wejścia do tej
części parku. Ścieżki
będą oświetlone,
a największe rosnące
na terenie drzewo
– dąb szypułkowy
– wyeksponowany
przez podświetlenie
korony. Pojawi się
także mała architektura: 6 leżaków,
2 podwójne huśtawki,
5 hamaków, 7 ławek,

kosze na śmieci, „psie
pakiety” oraz nowa
zieleń.
W połowie października, budowa jednej
ze ścieżek została
wstrzymana przez zły
i zagrażający bezpieczeństwu stan murów
sąsiadującej z nią
wspólnoty mieszkaniowej, w związku z czym
dokończona zostanie
prawdopodobnie
w 2020 roku. Cała
reszta prac powinna
natomiast zakończyć
się zgodnie z planem,
czyli w grudniu br. (DG)

Nasadzenia w ramach inwestycji:
• 35 nowych drzew (lip drobnolistnych i dębów czerwonych),
• 68 krzewów,
• 840 traw ozdobnych,
• 1260 roślin okrywowych.
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Ul. Składowa doczeka się remontu
Po długich pertraktacjach z inwestorem odpowiedzialnym za budowę sąsiedniej galerii
handlowej, Miasto doszło do porozumienia na
mocy którego jeszcze w 2019 roku remontu
doczeka się ulica Składowa. Zabezpieczenie
finansowe ze strony spółki wyniesie 495 tysięcy, a ze strony Miasta, ok. 465 tys. złotych.

D

zięki porozumieniu
z developerem
galerii handlowej, na
długości ok. 400 metrów, od Ronda
Gnieźnieńskich Olimpijczyków do skrętu
w ul. Surowieckiego,
wykonana zostanie

nowa nawierzchnia,
a w miejscu dotychczasowego „dzikiego”
parkingu wzdłuż ulicy,
znakami poziomymi
wyznaczone zostaną
miejsca postojowe. Dodatkowo zlikwidowane
będą tory nieczynnej

bocznicy kolejowej.
Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, prace

remontowe powinny
zakończyć się jeszcze
w bieżącym roku. (DG)

Mamy porozumienie ws. remontów
dróg powiatowych

D

zięki podpisaniu
przez Miasto Gniezno listu intencyjnego
ze Starostwem Powiatowym, możliwe zostało ustalenie harmoPrzebudowa istniejącego
skrzyżowania ulic:
Pustachowskiej, Półwiejskiej
i Chłodnej na skrzyżowanie
z ruchem okrężnym

2020

nogramu remontów
dróg podlegających
Powiatowi, a leżących
w granicach Gniezna
i łączących się z innymi drogami miejskimi.

Przygotowanie dokumentacji technicznej:
Miasto Gniezno
Realizacja inwestycji:
Miasto Gniezno
Finansowanie:
100% Miasto Gniezno

2021

Przygotowanie dokumentacji technicznej:
Powiat Gnieźnieński
Realizacja inwestycji:
Powiat Gnieźnieński
Finansowanie:
100% Powiat Gnieźnieński

Większość planowanych inwestycji ma
być wykonana przy
udziale finansowym
obu samorządów. Porozumienie umożliwi

Przebudowa skrzyżowania
ulic: Chudoby, Żwirki i Wigury,
św. Michała, bł. Jolenty

2022

także uwzględnienie
dróg powiatowych
w planowanej przez
Miasto na lata 20202024, rozbudowie sieci
dróg rowerowych. (DG)

Przygotowanie dokumentacji technicznej:
Miasto Gniezno
Realizacja inwestycji:
Miasto Gniezno
Finansowanie:
70% Miasto Gniezno
30% Powiat Gnieźnieński

2023

Przygotowanie dokumentacji technicznej:
Miasto Gniezno

Przebudowa ulicy
Okulickiego z poszerzeniem
wyjazdu w ulicę Wrzesińską

Realizacja inwestycji:
Miasto Gniezno
Finansowanie:
70% Miasto Gniezno
30% Powiat Gnieźnieński

Przebudowa ulic:
Słowackiego, Roosevelta
oraz Staszica

2024
Przygotowanie dokumentacji technicznej:
Powiat Gnieźnieński

Przebudowa skrzyżowania
ulic: Gdańska, Winiary,
Biskupińska

Realizacja inwestycji:
Powiat Gnieźnieński
Finansowanie:
70% Miasto Gniezno
30% Powiat Gnieźnieński

Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gniezna

2020

zarówno na majątku Powiatu Gnieźnieńskiego, jak i Miasta Gniezna

Przygotowanie dokumentacji technicznej:
Miasto Gniezno

Realizacja inwestycji:
Miasto Gniezno

Finansowanie:
100% Miasto Gniezno

2024
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Ulica Pod Trzema Mostami otwarta.
Historyczna inwestycja zakończona!

O

twarcia ostatniej
i najważniejszej
inwestycji drogowej
w okolicy ul. Pod Trzema Mostami dokonał 10
października Prezydent
Tomasz Budasz. W uroczystości wzięli udział
m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz
przedstawiciele spółek
kolejowych.
W ostatnich latach
Miasto Gniezno sukcesywnie wprowadzało
ważne usprawnienia
komunikacyjne, mające
na celu upłynnienie ruchu samochodowego
w okolicach przejazdu
„Pod Trzema Mostami”.
W 2017 roku, od strony południowej, powstała nowa ul. Osiniec, od
strony centrum ulica
Pocztowa została otwarta w dwóch kierunkach,
a Powiat Gnieźnieński
przy wsparciu finansowym Miasta Gniezna,
zakończył przebudowę ul. Konikowo, którą
otwarto w całości także
w ruchu dwukierunkowym. Kolejnym krokiem

była, przeprowadzona
dzięki współpracy ze
spółką PKP PLK, rozbiórka dwóch wiaduktów.
Rozpoczęty we wrześniu 2018 roku, ostatni
etap całego przedsięwzięcia, czyli „Przebudowa układu drogowego
ul. Pod Trzema Mostami,
na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec”,
utworzył dwukierunkową
przeprawę pod ostatnim z wiaduktów, o wysokości umożliwiającej
przejazd także autom
ciężarowym.
W ramach prac przebudowano układ drogowy, który połączył
Aleje Reymonta ze znajdującym się po drugiej
stronie torów skrzyżowaniem ulic Słonecznej i Kolejowej, jak również wybudowano od
podstaw nowy odcinek
drogi w kierunku ul. Osiniec. Powstały ścieżki
rowerowe, chodniki,
oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna, odwodnienie układu drogowego i zieleń
ochronna. W ramach

robót kolejowych przeprowadzono przebudowę samego wiaduktu,
polegającą na dostosowaniu jego światła
do skrajni nowej drogi.
Dzięki ukończeniu inwestycji, kierowcy jadący
od strony ul. Witkowskiej mogą poruszać się
już ulicą Osiniec i dalej
w kierunku ul. Pod Trzema Mostami. Co ważne,
ul. Pod Trzema Mostami
przejedziemy już jednocześnie w dwóch kierunkach, a pod wiaduktem
zmieszczą się teraz także
TIR-y dojeżdżające do
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W otwarciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele spółek ko-

lejowych: PKP PLK S.A.
oraz PKP S.A., parlamentarzyści, samorządowcy, reprezentanci firm
współpracujących przy
budowie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Gnieźnie, którzy jak
podkreślił Zastępca Prezydenta Jarosław Grobelny, poświęcili temu
przedsięwzięciu wiele
czasu, serca i energii.
Przebudowa była
możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Całkowita wartość
projektu to prawie 37 milionów złotych, kwota
dofinansowania z UE
to niemal 18 milionów,
a wsparcie ze strony
PKP. PLK S.A. to 5 milionów złotych. (WK)
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42. edycja najstarszego polskiego półmaratonu

B

ieg Lechitów to niezwykłe połączenie
biegu z poznawaniem
miejsc, w których narodziło się państwo polskie. 15 września ponad
3500 uczestników wystartowało w Ostrowie Lednickim, a finiszowało na
Placu Świętego Wojciecha w Gnieźnie.
Bieg Lechitów odbywa się nieprzerwa-

nie od 1978 roku, a od
roku 2004 zawody są
oficjalnym półmaratonem z trasą atestowaną przez Polski Związek
Lekkiej Atletyki. Poza
trasą półmaratonu,
wydarzeniu towarzyszyły biegi młodzieżowe
dla uczniów wszystkich
szczebli szkół, a także wprowadzone już
w minionych latach,

Staropolskie Igrce
Małych Lechitów,
będące propozycją
różnych aktywności
fizycznych dla przedszkolaków.
Nowością w stosunku do wcześniejszych
edycji, był zaproponowany jeszcze jeden
dystans dla dorosłych
– Mini Bieg Lechitów
na trasie o długości

4,2 km. Na metę półmaratonu jako pierwszy wbiegł Tomasz
Szymkowiak, który pokonał trasę w czasie
1:09:18. Wśród pań
najszybszą okazała się
Mirosława Szweda,
która uzyskała czas
1:25:38. Najszybszym
gnieźnianinem okazał
się Jakub Najmowicz
z czasem 1:17:26. (JLS)

Gniezno było europejską stolicą badmintona

Z

a sprawą Mistrzostw
Europy Juniorów U17
w Badmintonie, jakie
odbywały się od 30
sierpnia do 6 września,
Gniezno stało się prawdziwą europejską stolicą
tej dyscypliny sportowej.
O miano najlepszej drużyny i najlepszego zawodnika rywalizowało
ze sobą prawie 370 reprezentantów z 39 krajów Starego Kontynentu. Pod tym względem,
zawody można uznać
za rekordowe.
Złoty medal wywalczyli Duńczycy, z którymi reprezentacja Polski rywalizowała w grupie. Nasi reprezentanci

przegrali jeden mecz,
z przyszłymi Mistrzami
Europy właśnie, nie wychodząc tym samym
z grupy i ostatecznie
plasując się wśród drużyn w drugiej dziesiątce stawki. Duńczycy
wyprzedzili w rywalizacji srebrnych Serbów
oraz zdobywców brązowego medalu, Rosję
i Ukrainę.
Na turnieju nie zabrakło polskiego sukcesu. W zawodach indywidualnych, rozstawiona
z numerem czwartym,
Joanna Podedworny,
zdobyła brązowy medal. Czternastoletnia
singlistka pokonała re-

prezentantki Cypru, Bułgarii, Holandii i Szwecji.
Nie do pokonania okazała się jedynie reprezentantka Rosji. Również
zawody indywidualne
okazały się sukcesem
dla reprezentacji Danii,
która do drużynowego

złota dołożyła zwycięstwa w męskim deblu,
męskim singlu, a także
w mikście. Z kolei w kobiecym singlu oraz deblu prym wiodły Rosjanki. Wszystkie mecze można było oglądać w Hali
im. M. Łopatki. (JLS)

PAŹDZIERNIK 2019

7

SPORT

Przejechali rowerami ponad 64 tysiące kilometrów

W

pierwszej edycji rywalizacji o puchar
Rowerowej Stolicy Polski, której głównym organizatorem było Miasto Bydgoszcz, Gniezno
zajęło 4. miejsce wśród
24 miast. 64,203 km to
odległość, którą pokonali rowerzyści wybierający Gniezno, jako miasto dla którego kręcili kilometry. Ilość osób, która pobrała specjalną
rowerową aplikację to
656, z czego 434 odnotowano jako użytkowników aktywnych.

W ramach rywalizacji Miasto Gniezno ogłosiło także konkurs „Wykręć Kilometry”, którego zwycięzcami zostali: w kategorii najlepsza
kobieta wśród seniorek
65+ Teresa Rzeźniczak,
która pokonała 799,97
km (grupa Seniorzy Gniezno), a w kategorii najlepszy mężczyzna wśród
seniorów 65+ Leszek
Galiński, który pokonał
1564 km (Grupa Ogólna). Wśród kobiet najwięcej kilometrów, bo
aż 1017, wykręciła Beata

Tubacka, a wśród mężczyzn najlepszy okazał
się Mariusz Górski, który wyjeździł 2111 km dla
Gniezna.
Zwycięską grupą, która kwalifikowała się w ramach konkursu, została
grupa FastBike, a wśród
rywalizacji szkół podstawowych miano najlepszej przypadło Szkole Podstawowej nr 12.
Przyznane zostały także nagrody dla najbardziej zaangażowanych
młodych ludzi ze szkół
podstawowych miasta

Gniezna, które ufundował radny Tomasz Dzionek. Najlepszą uczennicą
z wynikiem 337,5 km została Monika Jastrzębska,
a najlepszym uczniem
z wynikiem 167,41 km
Szymon Skonieczka.
Specjalną nagrodę
pracownicy Biblioteki
Publicznej Miasta Gniezna przyznali także Leszkowi Dobrzykowskiemu,
który we wrześniu pokonał rowerem 1451 km
i jest jednocześnie stałym czytelnikiem gnieźnieńskiej biblioteki. (WK)
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Ma 73 lata i przepłynął kajakiem Atlantyk

W

ramach cyklu „Bez
ceregieli” organizowanego przez Miasto
Gniezno, Miejski Ośrodek
Kultury oraz Gnieźnieński
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 10 października do
Pierwszej Stolicy przyjechał Aleksander Doba,
który, jak sam o sobie
mówi, jest emerytowanym turystą-kajakarzem.
Jako pierwszy człowiek w historii pokonał
trzykrotnie Atlantyk płynąc kajakiem z kontynentu na kontynent.
Zdobył tytuł Podróżnika Roku 2015 National
Geographic. Latał na

szybowcach, skakał ze
spadochronem, zdobył
złotą odznakę turystyki
kolarskiej, jest też sternikiem jachtowym. Ma 73
lata, ale ani mu w głowie, by zwolnić tempo.
W Hali im. Mieczysława Łopatki, gość
dzielił się z publicznością
wrażeniami, jakie towarzyszyły mu podczas
trzech transatlantyckich
wypraw kajakiem. Opowiedział o tym, co było
najtrudniejsze podczas
przebywania pół roku
samemu na oceanie,
jakie niebezpieczeństwa
i zabawne sytuacje go

spotkały oraz jak do jego samotnych wypraw
podchodzi rodzina.
Po spotkaniu nie
zabrakło oczywiście
pytań od publiczności,

wspólnych zdjęć oraz
autografów. Kolejne
spotkanie „Bez ceregieli” jeszcze w tym roku.
Szczegóły już wkrótce
na www.gniezno.eu (WK)

zwykłym bogactwie
świata ptaków, płazów
i roślin. Podczas zajęć
dzieci poznały życie
i zwyczaje zimorodka
oraz mogły plastycznie
wyrazić związane z ptakami odczucia.
W tym samym czasie rodzice pod opieką
przewodnika poznawali
tajemnice cysterskiego
klasztoru. Klasztor cystersów w Lądzie nad
Wartą założony został
według tradycji w 1145

roku, zapewne jako folwark klasztoru w Łęknie.
Po zwiedzaniu zabytku
grupa udała się na spacer na piękną nadwarciańską przystań pod
pomnik polskiej gęsi.
W tegorocznej wycieczce uczestniczyło niemalże 100 osób – podopiecznych Miejskich
Świetlic Socjoterapeutycznych i ich rodzin.
Rodzinom w wyjeździe
towarzyszyła cała kadra świetlic. (WK)

Urodzinowa wyprawa
gnieźnieńskich świetlic

C

o roku, w celu upamiętnienia kolejnych urodzin Miejskich
Świetlic Socjoterapeutycznych, podopieczni
tych czterech placówek wsparcia dziennego biorą udział w wydarzeniu integrującym całe rodziny. Tym razem,
świętując szesnastą już
rocznicę powstania,
postanowiono złożyć
wizytę w Klasztorze Cystersów w Lądzie nad
Wartą, gdzie mieści się
Towarzystwo Salezjańskie im. św. Jana Bosko. Wyprawa ta miała
nawiązać do pierwszej
rocznicy nadania świetlicom imienia człowieka, który całe swoje
życie poświęcił pracy
z młodzieżą.

Wizyta w zespole
klasztornym rozpoczęła się mszą w klasztornej świetlicy w intencji
zdrowia polskich rodzin.
Podczas nabożeństwa
dzieci przy akompaniamencie gitary śpiewały
wesołe piosenki inicjowane przez zakonników.
Następnie dzie ci i młodzież przeszły
do Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej w Lądzie.
Obiekt znajduje się na
terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i przez cały rok
prowadzi zajęcia na
temat fauny i flory. Zlokalizowany jest na skraju
zalewowej doliny Warty
z licznymi starorzeczami,
stanowiąc obszar o nie-
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Rychtyg ta akcja!
T
ak w jednym zdaniu
można podsumować
zainicjowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna, projekt „Tu
blubramy po naszemu!”.
Kampania ta miała na
celu przybliżenie i promowanie poprawnej
gwary gnieźnieńskiej.
Wystawa plakatów,
audycje radiowe, vlogi,
warsztaty, a także cykl
spotkań ze znawcami i miłośnikami gwary
gnieźnieńskiej, spowodowały, że przez sześć
tygodni trwania akcji
gwarę było dosłownie
widać i słychać. Biblioteka Publiczna Miasta
Gniezna zadbała zarówno o dorosłych, jak
i o dzieci, które w ramach projektu mogły
brać udział w warsztatach gwarowych specjalnie im dedykowanym.

Właśnie dla najmłodszych mieszkańców
Gniezna zorganizowane zostały zajęcia „Godomy po naszemu”,
„Pyry w tytce”, a także
spotkanie z pisarką Elizą
Piotrowską. Z kolei, w ramach cyklu spotkań organizowanych w Czytelni Biblioteki, o gwarze
gnieźnieńskiej rozmawiano zarówno „na poważnie”, jak choćby podczas spotkania z profesor Elizą Grzelak, czy
też Pawłem Bąkowskim,
antropologiem kultury;
jak również „na wesoło”, gdy po meandrach
gwary gnieźnieńskiej
prowadził swoich słuchaczy Wuja Czechu,
czyli Marek Szymański.
W ramach projektu, dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury, odbyły się również

zajęcia szkoleniowe
skierowane do personelu gnieźnieńskich hoteli i restauracji. Wszystkie lokale, które wzięły
w nich udział, uzyskały
specjalny certyfikat „Tu

blubramy po naszemu”.
Ma to być wyraźny sygnał, że dany zakład
gastronomiczny stawia
na kulturowe dziedzictwo, do którego należy
również gwara. (JLS)
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O architekturze i... dostrzeganiu
pozytywów we własnym mieście
Jakie są ich ulubione style architektoniczne, co myślą o warszawskim boomie na drapacze
chmur, czy… dlaczego gnieźnianie nie mają tyle powodów do narzekania, ile im się wydaje.
To tylko niektóre z tematów, poruszonych w sierpniowy wieczór przez Natalię Szcześniak
i Radosława Gajdę z wideobloga Architecture is a Good Idea, czyli gości kolejnego ze
spotkań cyklu „Bez ceregieli”, organizowanego przez Urząd Miejski.

O

prócz ogólnych
pytań o ulubione
style w architekturze
czy sztuce czy tego, jak
rozpoczęła się przygoda
duetu AIAGI z prowadzeniem bloga, wielu
uczestników spotkania
w Dobrym Browarze
interesowało, co architekci myślą o samym
Gnieźnie: jego urbanistyce lub konkretnych
budynkach. Pytani o to,
co się nie podoba, lub
o to czy miejscowy Rynek nie wydaje się im
zbyt pusty, przekornie
odpowiadali, że jest
zdecydowanie więcej
plusów niż minusów.
R. Gajda zwracał uwagę, że emocjonująca

miejscowych fontanna
nie dominuje Rynku,
a z tego co zaobserwował, swoją funkcję
spełnia – cały czas
ktoś do niej przysiada,
biegają wokół dzieci.
N. Szcześniak podkreślała, że dominująca musi
być raczej – i jest – oś
widokowa ul. Chrobrego
i ul. Tumskiej, z pięknym
widokiem na katedrę.
Oboje zaznaczali, że
ta największa zaleta
gnieźnieńskiego układu
urbanistycznego jest też
dość nietypowa: bardzo
rzadko tego typu osie
widokowe wychodzą
na obejście zamykające
wieńcem kaplic prezbiterium, zamiast na front

świątyni z jego portalem
i wieżami.
Na kilka pytań dotyczących odbudowy
Gniezna po pożarze
z 1819 r. czy miejscowych kamienic, architekci odpowiadali z kolei
już nieco tajemniczo,
sygnalizując że więcej
na ten temat pojawi

się (w przygotowywanych jeszcze wówczas)
nowych odcinkach
wideobloga. Oba nowe
materiały, podobnie jak
zrealizowany dwa lata
temu film o katedrze
gnieźnieńskiej, są dostępne na kanale YouTube duetu Architecture is
a Good Idea. (DG)

13. „Offeliada” startuje 6 listopada
Na pięć dni z kinem krótkometrażowym, ale także z pokazami specjalnymi głośnych polskich filmów, spotkaniami z ciekawymi postaciami oraz koncertami, po raz 13. zapraszają
organizatorzy ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego „Offeliada”. Tegoroczna edycja potrwa
od 6 do 10 listopada.

W

Jury Głównym
tegorocznej „Offeliady” zasiądą m.in.
krytyk filmowy Wiesław
Kot, Marta Dzido, autorka filmu „Siłaczki” i laureatka Nagrody Literackiej UE, oraz Jakobe
Mansztajn, nagradzany
poeta i współautor bloga „Make Life Harder”.

W konkursie głównym zobaczymy 34 filmy krótkometrażowe,
a podczas pokazów
specjalnych m.in. „Juliusza” z W. Mecwaldowskim, „Ostatnią górę” i gnieźnieńską premierę „Ondyny” T. Śliwińskiego, którego poprzedni film „Nasza klą-

twa” był nominowany
do Oscara.
Na koncertach
w Dobrym Browarze
zagrają z kolei Rat Kru
oraz The Pau. Wstęp
na wszystkie wydarzenia 13. „Offeliady” jest
bezpłatny. Szczegółowy program festiwalu
można znaleźć na stro-

nie Offeliada.pl oraz
profilu fb.com/OffeliadaGniezno (DG)
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W

raz z nadejściem
jesieni rozpoczęły
się pierwsze interwencje
Straży Miejskiej. W miejscach, gdzie istnieje
podejrzenie spalania
w piecach niedozwolonych odpadów, strażnicy przeprowadzają
kontrole.
Funkcjonariusze reagują na sygnały mieszkańców oraz podejmują własne interwencje,
gdy widzą podejrzane
zachowania. Nałożono
już pierwsze mandaty
na osoby, które dopu-

ściły się spalania śmieci.
Straż Miejsca apeluje
do gnieźnian, by nie
przechodzili obok takich
zdarzeń obojętnie.
Strażników można
zawiadomić od poniedziałku do soboty, od
6.00 do 22.00, a w niedzielę od 8.00 do 16.00
pod numerem telefonu
61 426 05 10 lub 604
512 000. Niepokojące
sytuacje można również
zgłosić Policji. Za spalanie śmieci w przydomowych i firmowych
piecach grozi grzywna

ŚRODOWISKO

Piec to nie kosz na śmieci

w wysokości od 500 do
5 tysięcy złotych. W sytuacjach spornych,
Straż Miejska pobiera
próbki paleniskowe, które następnie trafiają do
laboratorium. Kosztami

ekspertyzy obciążony
zostaje sprawca wykroczenia, zatem łączny
wydatek za łamanie
prawa może wynieść
nawet ponad 6 tysięcy
złotych. (JLS)

Gospodarka odpadami pochodzącymi z firm pod większą kontrolą

J

ak informuje Starostwo
Powiatowe w Gnieźnie, które wydaje decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów powstających w przedsiębiorstwach, od 1 stycznia
2020 roku w przepisach
dotyczących sprawozdawczości i ewidencji
odpadów dla firm obowiązywać będą zmiany.

Od nowego roku prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających
produkty i gospodarujących odpadami odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie,
za pośrednictwem indywidualnego konta
w systemie Bazy danych
o produktach i opako-

waniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Przypominamy,
że każda firma działająca na terenie Miasta
Gniezna jest zobowiązana do zawarcia umowy na odbiór odpadów
komunalnych wytwarzanych na terenie firmy z dowolnym przedsiębiorcą wpisanym do

rejestru działalność regulowanej prowadzonego przez Prezydenta
Miasta Gniezna. Oprócz
tego, na każdym takim
podmiocie ciąży obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających odbiór odpadów poprodukcyjnych
przez podmiot do tego
uprawniony. (JLS)

a także w rejonie basenu GOSiR przy ul. Jolenty. W kolejnych latach

planowana jest dalsza
rozbudowa systemu
monitorującego. (JLS)

W trosce o czyste powietrze

M

iasto Gniezno konsekwentnie realizuje program wymiany
pieców. Odpowiedzią
na sygnały mieszkańców os. Grunwaldzkiego była zmiana sposobu ogrzewania dwóch
budynków należących
do zasobu komunalnego miasta.
Budynki usytuowane
przy ulicy Wrzesińskiej
43-45, będą od nowego

sezonu grzewczego
ogrzewane gazem.
Ponadto, na terenie
miasta, zamontowane
zostały kolejne czujniki jakości powietrza.
Znajdują się one na
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Łubieńskiego, Przedszkola
nr 12 przy ul. Pocztowej,
Przedszkola nr 17 na os.
Piastowskim, Przedszkola
nr 2 przy ul. Wrzesińskiej,
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W podziękowaniu za całoroczny
trud nauczania

P

raca nauczyciela
jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej
odpowiedzialnych zawodów, wymagających
szczególnych przymiotów ducha i charakteru.
Aby docenić starania
gnieźnieńskich pedagogów, 10 października
2019 zorganizowano
Miejski Dzień Edukacji,
podczas którego Prezydent Tomasz Budasz

odznaczył i nagrodził
najbardziej zasłużonych
działaczy gnieźnieńskiej
oświaty.
Prezydent podziękował wszystkim zebranym
za ich codzienną pracę,
szczególnie w roku tak
trudnym, jak ten właśnie mijający. Specjalne nagrody otrzymali
dyrektorzy i pracownicy gnieźnieńskich
szkół podstawowych,

przedszkoli i żłobka. Jak
podkreślił prezydent,
samorząd miejski dba
o placówki edukacyjne,
co widać w corocznych
remontach i inwestycjach.
Z życzeniami do
obecnych zwrócił się
również Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna
Michał Powałowski.
Wieczór ten był też miłą
okazją, by wręczyć Me-

dale Koronacyjne dwóm
wieloletnim pracownicom obsługi: Dorocie
Bakalarz z Przedszkola nr
8 oraz Grażynie Kasprzyk
z Przedszkola nr 9, które
wkrótce przechodzą na
zasłużoną emeryturę.
Natomiast Nagrodę
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty odebrała
tego dnia Halina Siwka
– dyrektor Przedszkola
nr 2. (WK)

których organem prowadzącym jest Miasto
Gniezno.
Otrzymali je nauczyciele przedszkoli:
Iwona Zarębska-Naplocha (P6), Magdalena
Marciniak (P 12), Paulina Młodoszewska (P
12), Aneta Śmigielska
(P 12) oraz nauczyciele szkół: Justyna Jutkowiak (SP2), Teresa Orłowska-Banaszak (SP5)
oraz Natalia Jastrzębska-Soszyńska (SP6).
Wszyscy nominowani otrzymali także

życzenia wielu sukcesów pedagogicznych
zarówno od Prezydenta, jak i jego Zastępcy
Michała Powałowskiego, który podkreślił, że

Miasto Gniezno dumne jest z nauczycieli
poświęcających czas
i energię na ciągłe
doskonalenie swoich
umiejętności. (WK)

Awanse gnieźnieńskich nauczycieli

A

wans zawodowy nauczycieli to
proces podnoszenia
kwalifikacji, służący
rozwojowi osobistemu i poprawie jakości
funkcjonowania placówek oświaty. Trzecim stopniem awansu
na drodze każdego
pedagoga jest uzyskanie tytułu nauczyciela
mianowanego. Właśnie takie nominacje
odebrali z rąk Prezydenta Tomasza Budasza 30 sierpnia 2019
roku, nauczyciele dla
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SPOŁECZEŃSTWO

Boisko przy ul. Pocztowej znów posłuży młodzieży
4 września Miasto zawarło umowę ze Starostwem Powiatowym na bezpłatne użyczenie
boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Pocztowej 11 wraz z przynależną
infrastrukturą na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat.

N

ależące do Miasta
boisko służyło wcześniej Gimnazjum nr 2. Po
jego wygaszeniu na skutek rządowej reformy
edukacji, nie było wykorzystywane. Zgodnie

z podpisaną umową,
boisko zostanie przekazane do dyspozycji Powiatu Gnieźnieńskiego
do 31 sierpnia 2020 roku. Na jego terenie będzie można prowadzić

zajęcia szkolne i zawody
sportowe oraz imprezy
rekreacyjne.
Zapisy umowy dają
również możliwość bezpłatnego korzystania
z obiektu mieszkańcom

Gniezna oraz jednostkom
organizacyjnym prowadzonym przez Miasto
Gniezno, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie. (DG)

„Złota Rączka” czeka na zgłoszenia

P

rzypominamy, że
Miasto Gniezno na
wniosek Miejskiej Rady
Seniorów realizuje program pt. „Złota Rączka
dla seniora”. W ramach
projektu, mieszkający
samotnie lub tylko z drugą osobą 65+ seniorzy
mogą uzyskać fachową
pomoc przy drobnych,
bezpłatnych usługach

naprawczych, spełniających następujące
kryteria:
• niewymagających
specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień,
• które nie są świadczone w ramach
innych umów np. ze
wspólnotą mieszka-

niową, administracją
itd.,
• niewymagających
natychmiastowej
interwencji.
Chęć skorzystania
z programu można
zgłaszać pod numerem
tel.: 61 426 04 51, lub
osobiście w Urzędzie
Miejskim w Gnieźnie:
ul. Lecha 6, pok. 04,

od poniedziałku do
piątku w godzinach
8:00-10:00. (DG)
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Gniezno coraz
bardziej zielone

R

ewitalizacja i udostępnienie gnieźnianom zachodniej
części terenów parkowych Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” to cel, jaki
został zawarty w liście
intencyjnym podpisanym we wrześniu przez
Prezydenta Tomasza
Budasza z władzami
województwa wielkopolskiego.
Na taką wiadomość
mieszkańcy Dalek, Pie-

kar i Skiereszewa czekali
od dawna. Ogromny
teren przy „Dziekance”
będzie już kolejnym
przywróconym do życia
w ciągu ostatnich kilku
lat parkiem. Do tej pory
udało się w całości zrewitalizować park im. Tadeusza Kościuszki, park
im. Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego, a także
park Trzech Kultur. Wciąż
sukcesywnie odnawiane są: Park XXV-lecia,
Park Miejski oraz Park
Piastowski, a także liczne

tereny zielono-rekreacyjne finansowane
z budżetów obywatelskich. W przypadku
nowej inwestycji, Miasto
przygotuje koncepcję
oraz dokumentację,

natomiast Szpital wybierze wykonawcę.
Koszt rewitalizacji to
około 6 mln złotych,
a przedsięwzięcie rozpisane zostanie na lata
2020-2021. (JLS)

Strefa dla zdrowia i ekologii na Rynku

W

ydarzenia promujące zdrowy, ekologiczny, bezpieczny
tryb życia towarzyszyły Europejskiemu Tygodniowi Zrównoważonego Transportu 2019.
Kulminacja akcji przypadła 21 września. Na
gnieźnieńskim Rynku
można było wtedy skorzystać z bezpłatnego znakowania rowerów, wziąć udział w eko
pogadankach czy też
konkursach o tematy-

ce bezpieczeństwa na
drodze, a dzieci mogły
zasiąść za kierownicą
niskoemisyjnego autobusu MPK.
Dodatkowo, dzięki inicjatywie Miejskiej
Rady Seniorów i organizacji Urzędu Miejskiego i współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury,
zorganizowano akcję
w ramach ogólnopolskiego programu bezpłatnych badań. Na
Rynku w ramach „Stre-

fy na Zdrowie” chętni mogli zbadać kondycję swojego organizmu, a także wziąć
udział w wykładach
o tematyce zdrowotnej. W specjalnie zaprojektowanym namiocie,
można było bez skierowań, wykonać bezpłatne badania, m.in. kardiologiczne, endokrynologiczne, pulmonologiczne i okulistyczne.
Pacjenci otrzymywali wyniki badań

oraz fachową poradę
lekarza i ewentualne zalecenia co do
przebiegu dalszego
leczenia. Z konsultacji
skorzystało ponad pół
tysiąca osób. Zwieńczeniem obchodów
była niedziela, czyli
Dzień bez samochodu, gdy można było
skorzystać z bezpłatnej
komunikacji miejskiej
za okazaniem dowodu
rejestracyjnego pojazdu. (JLS)
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TURYSTYKA

Ważna nominacja dla Traktu Królewskiego

T

rasa turystyczna łącząca najciekawsze
zabytki i miejsca Pierwszej
Stolicy Polski, wytyczona
posągami pierwszych polskich władców i postaci
z piastowskich legend,
może się poszczycić kolejnym wyróżnieniem.
27 września odbyły
się w Pile Wielkopolskie
Obchody Światowego
Dnia Turystyki. Przy tej

okazji nastąpiło rozstrzygnięcie regionalnego
etapu konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej
Organizacji Turystycznej
2019. Przyznawany jest
wyjątkowym atrakcjom
turystycznym, miejscom
przyjaznym turystom,
obiektom, szlakom czy
imprezom. Nagroda ma
być inspiracją do two-

rzenia nowatorskich produktów turystycznych.
Do tegorocznej edycji
konkursu regionalnego
zgłosiły się 24 produkty
z Wielkopolski. O przyznaniu nagród zdecydowała powołana
przez Wielkopolską Organizację Turystyczną
kapituła składająca się
z ekspertów w dziedzinie
turystyki. Nominację do

Certyfikatu Specjalnego
Polskiej Organizacji Turystycznej uzyskał Trakt
Królewski. Wyróżnienie odebrał w imieniu
Traktu, Piotr Wiśniewski
– jego pomysłodawca,
będący przez ostatnie
3 lata koordynatorem
prac międzywydziałowego zespołu ds. Traktu
Królewskiego w Urzędzie
Miejskim. (JLS)

Przełomowe wykopaliska na Wzgórzu Lecha

P

racami wykopaliskowymi rozpoczęły się
badania archeologiczne
prowadzone przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w ramach programu
„Ekspedycja Palatium.
Gniezno 2019”. Podczas
blisko dwumiesięcznych
badań prowadzonych
przy kościele św. Jerzego
w Gnieźnie, naukowcom
udało się odkryć fragmenty przedromańskiej
architektury, stanowiące najprawdopodobniej
pozostałość po rezydencji pierwszych polskich
władców. Ekspedycja

przyniosła wiele pytań,
na które odpowiedzi
będą szukać badacze
w trakcie dalszych prac,
ale przede wszystkim
udowodniła, że właśnie
w Gnieźnie rozpoczęła
się historia polskiej państwowości.
Naukowcy z całego
kraju zebrani podczas
specjalnego seminarium zgodnie uznali, że
to ważne znalezisko, które powiększyło niewielki
zbiór reliktów budownictwa przedromańskiego
w Polsce. Badania możliwe były dzięki środkom
przekazanym przez Sta-

rostwo Powiatowe oraz
Miasto Gniezno. Miasto sfinansowało również akcję edukacyjną
„Palatium na celowniku
archeologa”, w której
uczestniczyło pół tysią-

ca młodych ludzi. Mogli
oni odwiedzić wykopaliska, dowiedzieć się nieco więcej o specyfice
pracy archeologa i bliżej poznać dzieje badań
Wzgórza Lecha. (JLS)

NARODOWE ŚWIĘTO

Szczegóły: www.Gniezno.eu
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