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Bloki przy Cymsa
oddane do użytkowania
Zakończyły się już prace związane z budową dwóch bloków mieszkalnych: „senioralnego” (budynek nr 5a) i socjalno-komunalnego (nr 5) przy ul. Cymsa. Warto przypomnieć,
że mieszkania w tych budynkach nie będą przeznaczone do sprzedaży, a zamieszkają w nich dotychczasowi najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna.

B

udynki wykorzystują
naturalne ukształtowanie terenu, które
umożliwia wjazdy do
garaży podziemnych
z poziomu istniejącego obniżenia terenu.
Usytuowane są prostopadle do ulicy Cymsa,
z głównymi wejściami
w ścianie szczytowej.
Na działce o powierzchni 17.536 m 2
powstały:
►► budynek wielorodzinny (nr 5a)

z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi
z przeznaczeniem dla
seniorów, posiadający 3 kondygnacje
naziemne oraz 1 kondygnację podziemną
z przeznaczeniem na
miejsca postojowe
(22 stanowiska). W piwnicy oraz w części
południowej zlokalizowano pomieszczenia
techniczne. Powstało
łącznie 26 mieszkań
o powierzchni od 30 do

50 m2. W budynku przewidziano dodatkowo
pomieszczenia gospodarcze, wózkarnię oraz
suszarnię. Komunikacja
w budynku odbywać
się będzie poprzez
wydzieloną i oddymianą klatkę schodową.
Z uwagi na przeznaczenie budynku dla
seniorów, został on
wyposażony w windę.
W bloku zainstalowano
także monitoring. W sąsiedztwie powstała

strefa rekreacji z urządzeniami fitness.
►► budynek wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi,
chronionymi i komunalnymi (nr 5) posiadający 4 kondygnacje
naziemne oraz 1 kondygnację podziemną
z przeznaczeniem na
miejsca postojowe
(26 stanowisk). Na
parterze usytuowano
lokal handlowo-usługowy z niezależnym
wejściem oraz zapleczem. Powstało
łącznie 46 mieszkań
o powierzchni od
30 do 50 m2. Również
w tym budynku przewidziano dodatkowo
pomieszczenia gospodarcze, wózkarnię oraz
suszarnię. W ramach
zagospodarowania
terenu wokół budynku
powstał także plac zabaw. Na całym terenie
powstały drogi wewnętrzne wraz z oświetleniem. Na działce
wykonano niwelację
terenu oraz uporządkowana została zieleń.
Całkowity koszt tej
inwestycji to 15,5 mln zł.
Dofinansowanie zewnętrzne z Banku
Gospodarstwa Krajowego wyniosło ponad
2,1 mln zł. (ŁS)
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kanalizacji deszczowej)
i oświetlenie. Pojawią się
także elementy małej
architektury (ławki parkowe, plac zabaw) oraz
nowe drzewa. Inwestycja ma nie tylko poprawić estetykę tego terenu i stworzyć miejsca
odpoczynku dla mieszkańców, ale także poprawić bezpieczeństwo
przez oddzielenie ruchu
kołowego od pieszego.
W ramach prac rozebrane zostaną także

padzie 1939 roku. Byli
oni zakładnikami pochodzącymi z podgnieźnieńskich miej-

scowości: Drachowa,
Gębarzewka, Kłecka,
Owieczek, Przysieki
i Świniar. (WK)

Odnowiono pomnik
Pomordowanych na Dalkach

Z

akończono prace
remontowe przy
pomniku Pomordowanych na Dalkach.
Renowacja objęła
wykonanie podestu
z kostki kamiennej,
schodów w centralnej części pomnika,
naprawę uszkodzeń
oraz wypełnienie spoin między cegłami
i kamieniami. Pomnik
również oczyszczono,
a stalowe elementy

pomalowano. Odnowiono także drewniany krzyż. Całkowity
koszt wykonanych
prac wyniósł niecałe
10 tys. złotych.
Pomnik znajduje
się w parku, za siedzibą parafii pw. Matki
Zbawiciela. Został postawiony w 1959 roku
i upamiętnia 24 Polaków rozstrzelanych
w tym miejscu przez
hitlerowców w listo-
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istniejące nawierzchnie
drogowe. System kanalizacji deszczowej
zostanie uzupełniony o nowe rurociągi,
studnie i studzienki
ściekowe. Ze względów ekologicznych
zdecydowano się na
częściowe zastosowanie nawierzchni o konstrukcji drenażowej, by
umożliwić wchłanianie
wody opadowej, co
zapobiegać będzie
przesuszaniu się terenu

i obniżaniu poziomu
wód gruntowych.
Tegoroczny etap
inwestycji realizowany
będzie od połowy lipca
do końca września
i obejmie wykonanie
drogi manewrowej oraz
miejsc postojowych:
45 prostopadłych oraz
5 równoległych.
W roku 2020 planowane jest wykonanie
kolejnych 66 miejsc,
dwie drogi manewrowe oraz przylegające
do parkingu chodniki.
Zagospodarowane
zostaną także przyległe
tereny zielone oraz
nasadzone drzewa
i krzewy. Pojawią się
także elementy małej
architektury: huśtawki,
bujawka, domek-zjeżdżalnia, psie pakiety,
kosze na śmieci, ławki,
trzepaki z linkami do
prania.
Szacowany koszt
całego przedsięwzięcia to 2,13 miliona
złotych. (WK)

Trwają prace między ulicami
Staszica i Budowlanych

połowie lipca
rozpoczęły się
prace nad zagospodarowaniem terenu
między ul. Budowlanych i ul. Staszica. Roboty wykonane zostaną tam w dwóch etapach, w ciągu dwóch
lat. W ramach inwestycji zbudowane zostaną
miejsca postojowe dla
samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, chodniki, infrastruktura techniczna (sieci
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Ponad 3,15 mln złotych na kolejne inwestycje w oświacie

L

ato to dla uczniów
czas wakacji, natomiast dla dyrekcji gnieźnieńskich szkół podstawowych i przedszkoli,

czas inwestycji w poprawę infrastruktury placówek. W tym roku, na
inwestycje w czterech
podstawówkach i sied-

miu przedszkolach, Miasto Gniezno przeznaczyło 2,4 mln złotych.
Dodatkowo, na bieżące remonty oraz do-

posażenie pracowni,
w budżetach placówek
zapisano 750 tys. złotych. (DG)

Inwestycje w miejskich jednostkach oświatowych: lipiec-sierpień 2019
•
•
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa nr 1 – wymiana stolarki okiennej – 150 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 – adaptacja pomieszczeń
po byłym mieszkaniu na potrzeby szkoły – 80 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 7 – modernizacja opłotowania, dojścia do Parku Trzech Kultur oraz terenu
przed budynkiem – 400 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 – przebudowa dziedzińca
szkolnego – 720 000 zł
Przedszkole nr 1 – całkowita modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z montażem nowego
wyposażenia – 570 000 zł
Przedszkole nr 5 – modernizacja pomieszczeń
kuchni wraz z montażem nowego wyposażenia
– 150 000 zł
Przedszkole nr 6 – modernizacja pomieszczeń

Przebudowa ul. Biskupińskiej
zakończona

O

statni z trzech etapów trwającej od
2017 r. przebudowy ulicy okalającej os. Kazimierza Wielkiego i SP12
ukończono w połowie
sierpnia.
W 2017 roku przy
ul. Biskupińskiej powstały perony autobusowe, a w ubiegłym ro-

ku 118 miejsc postojowych i chodnik od strony
ogródków działkowych.
Wiosną i latem br. wybudowano kolejnych
56 miejsc parkingowych,
chodnik oraz drogę rowerową o asfaltowej nawierzchni. Ostatni etap
inwestycji kosztował niemal 677 tys. złotych. (DG)

•
•

•
•

kuchni wraz z montażem nowego wyposażenia
– 150 000 zł
Przedszkole nr 9 – wymiana pionów kanalizacyjnych – 48 000 zł
Przedszkole nr 12:
– adaptacja pomieszczeń w budynku w celu zorganizowania i umieszczenia dodatkowego oddziału – 35 000 zł
– udrożnienie drogi przeciwpożarowej przy
budynku – 30 000 zł
Przedszkole nr 14 – remont dojścia do przedszkola
i częściowa modernizacja oświetlenia w budynku
– 45 000 zł
Przedszkole nr 15 – modernizacja barierek zabezpieczających skarpę od ul. Chudoby – 38 000 zł
Razem – 2 416 000 zł
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Place zabaw na Ustroniu i przy „Wenecji”
jeszcze atrakcyjniejsze
Zakończyły się już drugie etapy rozbudowy placów zabaw na os. Ustronie (w pobliżu jeziora
Winiary i nowej hali im. M. Łopatki) oraz nad jez. Jelonek (w pobliżu al. ks. Zientarskiego).

N

a Ustroniu, do dotychczasowych
17 urządzeń dołożone zostało 8 nowych
zabawek oraz 4 urządzenia do ćwiczeń
w tzw. strefie seniora.
Poza tym wykonano
kolejne ścieżki z kostki
brukowej, do 6 ławek
dołożono 16 nowych,

a także m.in. 4 kolejne
kosze na śmieci, 3 stojaki
na rowery oraz 3 stoły
szachowe.
Wykonano również
przyłącze wodociągowe wraz z wewnętrzną
instalacją i studniami
czerpalnymi. Teren
placu zabaw został
obsadzony trawą, drze-

wami i krzewami, oraz
oświetlony i wygrodzony. Koszt tego etapu
inwestycji wyniósł nieco
ponad 491 tys. złotych.
Z kolei nad „Wenecją” do zainstalowanych
wcześniej huśtawek,
ławek, stołu do szachów i innych urządzeń
dołączyły m.in.: duży

zestaw zabawowy typu
„twierdza”, bujak, 2 karuzele, 5 ławek, stojaki
na rowery i wygrodzenie
terenu. W najbliższym
czasie teren zostanie
także doświetlony i objęty monitoringiem.
Łączny koszt rozbudowy
wyniesie ok. 150 tysięcy złotych. (DG)
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Przebudowa ul. Roosevelta
zgodnie z planem

K

u końcowi zmierza
budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pod ul. Roosevelta,
realizowana od połowy
maja wspólnie przez
PWiK i Miasto.
Ostatni etap inwestycji realizowany jest na
odcinku od ul. Kruszwickiej do granicy miasta,
i oprócz budowy sieci
wod.-kan., obejmuje
również całkowitą
przebudowę samej ulicy
Roosevelta.
Nowa kanalizacja
sanitarna pozwoli na
podłączenie do miej-

skiej sieci wszystkich
okolicznych posesji,
kanalizacja deszczowa
odprowadzi wody opadowe – po oczyszczeniu
w zamontowanym
wcześniej separatorze
– do rowu odwadniającego, a nowa magistrala wodociągowa
pozwoli na likwidację
starych rur i przyłączeniu
do nowej sieci mieszkańców ul. Roosevelta,
a w przyszłości także
Gminy Gniezno.
Oprócz nowej
jezdni i jej oświetlenia
powstaje 2-metrowej

szerokości chodnik, na
którym dopuszczony
będzie także ruch
rowerowy. Będzie on
prowadził do granicy
miasta, gdzie połączy
się z gminną trasą
w kierunku Jankowa
Dolnego. W przyszłości
stanie się on częścią

projektowanej trasy
rowerowej przebiegającej przez miasto na linii
wschód-zachód.
Zakończenie robót
na ul. Roosevelta planowane jest do końca
września 2019. Łączny
koszt inwestycji to 6 mln
584 tys. złotych. (WK)

Historyczna inwestycja na ostatniej prostej

T

rwająca od trzech lat
generalna przebudowa układu drogowego
ul. Pod Trzema Mostami
dobiega końca. Po rozebraniu, dzięki porozumieniu z PKP, dwóch
nieczynnych wiaduktów

w 2017 r., rok później
Miasto Gniezno pozyskało rekordowe dofinansowanie unijne na
realizację ostatniego
i najtrudniejszego etapu
inwestycji: poszerzenia
i podwyższenia światła

pod czynnym, ostatnim z „Trzech Mostów”.
Prace ruszyły w styczniu 2019 roku i obecnie
wszystko wskazuje na to,
że zakończą się w terminie, czyli do połowy
października.

Oprócz wykonania
nowej drogi i powiększenia światła wiaduktu,
prace obejmowały także m.in. budowę chodnika i drogi rowerowej,
oświetlenia czy kanalizacji deszczowej i drenaży.
Dzięki inwestycji, ul. Pod
Trzema Mostami przejedziemy już w dwóch kierunkach, a pod wiaduktem zmieszczą się teraz
także TIR-y dojeżdżające do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Na realizowaną
w tym roku część przedsięwzięcia, Miasto Gniezno pozyskało 18 mln zł
dofinansowania z UE
w ramach WRPO 20142020, a także 5 mln złotych pomocy finansowej
ze strony PKP PLK. Koszt
tego etapu inwestycji
wyniósł 36 mln zł. (DG)
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P

ierwsza edycja rywalizacji pod hasłem
„Rowerowa Stolica Polski” już trwa. Dołączyć
może do niej każdy.
Pomysłodawcą projektu
jest Miasto Bydgoszcz.
Bezpłatna aplikacja
dostępna na urządzenia
mobilne zarówno z oprogramowaniem Android,
jak i iOS, posłuży do zapisania przejechanych
na rowerze kilometrów.
Podstawowym celem
projektu jest zachęcenie
do wybierania roweru
jako alternatywnego
i codziennego środka
transportu.

Dzięki kilometrom
przejechanym przez
rowerzystów z wykorzystaniem aplikacji, Urząd
Miejski otrzyma „mapy
ciepła” przedstawiające
trasy, po których się
przemieszczali. Będzie
to jeden z wielu czynników, które pomogą przy
opracowywaniu nowej
sieci dróg rowerowych
przez Zespół Doradczy
przy Prezydencie Miasta.
Wkrótce ruszą także
konsultacje społeczne,
które mają wesprzeć
cały proces.
7 września, od
14:00, planowany jest

Piknik Rowerowy przy
SP6. W programie,
oprócz promocji projektu „Rowerowa Stolica Polski”: informacje
na temat zasad poprawnego i bezpiecznego poruszania się
jednośladem, wspólne
przejażdżki oraz przedstawienie lokalnych

SPORT

Gniezno powalczy o miano rowerowej stolicy

partnerów, którzy
włączą się czynnie
w przebieg gnieźnieńskiej rywalizacji. Informacje o pozostałych
przedsięwzięciach
znajdziecie na Gniezno.eu oraz wydarzeniu FB: Rowerowa
Stolica Polski: Gniezno
2019. (SD)

Przemysław Pawlicki nowym
królem gnieźnieńskiego żużla
Na trzecim stopniu
podium stanął Łotysz,
Andriej Lebiediew.
Po dekoracji przechodnimi trofeami:
płaszczem i koroną,
nowy król odbył rundę
honorową na koniu,
a także pamiątkową
sesję zdjęciową ze swoim imiennikiem z Traktu
Królewskiego – Przemysłem II. (DG)

FOT. OLGA GANDURSKA

15

sierpnia, na
stadionie przy
ul. Wrzesińskiej, odbyła
się 11. edycja turnieju
„O Koronę Bolesława
Chrobrego – Pierwszego
Króla Polski”. W biegu
finałowym Przemysław
Pawlicki o przysłowiowy
„błysk szprychy” wyprzedził wychowanka
gnieźnieńskiego Startu,
Kacpra Gomólskiego.
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Dni Gniezna: koncerty Michała Szpaka i Ani Dąbrowskiej zgromadziły tłumy widzów.

Trwa Królewski Festiwal Artystyczny

O

roku festiwal zakończymy 31 sierpnia, kiedy
to Koncert Finałowy
zagra na Rynku zespół
Coma.
Za nami jednak
już wiele różnych
wydarzeń: festiwal
otworzyła „Potań-

cówka na Rynku” do
której zagrali The Shout
i lubelski bard Łukasz
Jemioła oraz przegląd
orkiestr dętych, a po
weekendzie z kinem
letnim na Rynku i Placu
Św. Wojciecha, w tej
drugiej lokalizacji po-

jawiła się duża scena
i food-trucki w ramach
Dni Gniezna.
Po koncertach
gwiazd (w tym roku
tłumy publiczności
zgromadzili Michał
Szpak i Ania Dąbrowska), przyszedł czas

FOT. A. FARMAN

d 21 czerwca
trwa tegoroczna
edycja gnieźnieńskiego KFA, które tradycyjnie już wypełnia
różnorodnymi wydarzeniami kulturalnymi
wszystkie weekendy
letnich wakacji. W tym

Deszczowo, ale wesoło było podczas Pikniku Czytelniczego
w Dolinie Pojednania.

Sporą popularnością cieszyły się seanse
Filmowego Lata z Orange.

SIERPIEŃ 2019

(więcej na str. 10),
poprzedziła jeszcze
nowość w programie
festiwalu: Spotkania
z muzyką klasyczną
na dziedzińcu Starego
Ratusza. Sierpniowe
wydarzenia otworzyło
z kolei inne premierowe wydarzenie: Piknik
Czytelniczy organizowany przez Bibliotekę
Publiczną Miasta Gniezna. Kolejne soboty
i niedziele wypełnili
artyści ulicy: grajkowie
oraz grupy teatralne.
Z kolei przedostatni
weekend KFA 2019,
obok tradycyjnych
Międzynarodowych
Spotkań z Folklorem,
wzbogacony został
przez warsztaty i pokazy taneczne Miejskiego
Ośrodka Kultury. (DG)

KULTURA

na „Gniezno pod
żaglami”. W miejsce
dotychczasowych
koncertów szantowo-żeglarskich na Rynku,
w tym roku wydarzenie przeniesiono nad
wodę: w sobotę nad
jez. Winiary odbyły się
Otwarte Mistrzostwa
Gniezna w wakeboardzie oraz koncerty,
a w niedzielę nad
jez. Jelonek rodzinne
warsztaty składania
łódek z origami oraz
wystawa zabytkowego sprzętu wodnego
przygotowana przez
Muzuem Zabytków
Kultury Technicznej.
Odbywającą się
zawsze w ostatni weekend lipca największą
imprezę KFA, czyli
„Koronację Królewską”

9

Podczas Koncertu Otwarcia publiczność
roztańczył lubelski bard Łukasz Jemioła.

Koncert Macieja Markiewicza na dziedzińcu Starego Ratusza.

Na dobre w harmonogram KFA wpisały się już koncerty w ramach Weekendu Grajków Ulicznych.

FOT. SEBASTIAN UCIŃSKI

FOT. SEBASTIAN UCIŃSKI

GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI

KULTURA

10

Tysiące turystów i magiczny koncert,
czyli „Koronacja Królewska” 2019
połączenia małżonków nierozerwalnym
węzłem.
Oprócz turniejów
łuczniczych, w programie znalazło się również mnóstwo atrakcji,
które przybliżały życie
w średniowiecznej osadzie: warsztaty, zabawy i konkursy plebejskie, trening młodego
wojownika, woltyżerka
konna, przymierzalnia
strojów średniowiecznych, stanowisko kata
oraz duża ilość stoisk
z biżuterią, bronią białą,
ubraniami czy zabawkami z epoki.
W sobotni wieczór
muzykę z gier pełnych
zamków, rycerzy oraz
fantastycznych stwo-

rów zaprezentowała
na Placu Mikołaja Trąby
Heroes Orchestra, czyli
pięćdziesięcioosobowa
grupa muzyków i chórzystów. Koncert przyciągnął nie tylko wielu
fanów serii gier Heroes
of Might & Magic z całego kraju, ale także
dużą rzeszę miłośników
muzyki symfonicznej czy
filmowej.
Nowością była także obecność robotów:
na stanowisku firmy KUKA odwiedzający pozowali w koronie robotowi
do portretu. Natomiast
firma Skriware zaprosiła
do swojego namiotu na
warsztaty z tworzenia
makiet Gniezna z klocków do nauki podstaw

inżynierii. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyła się także strefa dla
dzieci, gdzie kilkunastu
partnerów i sponsorów
wydarzenia oferowało
warsztaty oraz zajęcia
praktyczne.
Odbywająca się już
od kilkunastu lat „Koronacja Królewska” to
punkt centralny gnieźnieńskiego Królewskiego
Festiwalu Artystycznego oraz jedna z największych imprez historycznych w Polsce.
Sponsorami tegorocznej edycji wydarzenia
organizowanego przez
Urząd Miejski oraz Miejski
Ośrodek Kultury były firmy Velux, Tex Year oraz
GBO Inwestycje. (WK)
FOT. SEBASTIAN UCIŃSKI

ielu turystów z całej Polski oraz ciekawych nowych atrakcji gnieźnian odwiedziło w ostatni lipcowy
weekend Plac Świętego Wojciecha. A było
co oglądać: inscenizacje, bitwy, koncerty
i stragany oferowały
strawę zarówno dla ducha, jak i dla ciała.
Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia były zaślubiny
sprzed tysiąca lat. Odwiedzający zobaczyli,
jak wyglądały obrzędy
podwładnych Mieszka I
i Bolesława Chrobrego:
zrękowiny, tańce, bitwy
o wybrankę, zabawy,
konkursy oraz oczywiście sama ceremonia

FOT. SEBASTIAN UCIŃSKI

W
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W związku ze zmianami w obowiązujących
obecnie przepisach prawa i restrykcyjną
polityką w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pragniemy poinformować,
że Miasto Gniezno odpowiada wyłącznie za
odpady komunalne odbierane od mieszkańców – nie odpowiada natomiast za odpady
powstające w przedsiębiorstwach.
a podstawie przeprowadzonego
postępowania przetargowego, odpady
od mieszkańców miasta Gniezna odbiera
i zagospodarowuje URBiS Sp. z o.o.

W związku z licznymi
pytaniami i wątpliwościami, powstał mini-przewodnik na temat
gospodarowania odpadami w gnieźnieńskich firmach. (ŁS)

W większości rm powstają dwa rodzaje odpadów:

ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE
powstałe w czasie świadczenia usług
i prowadzenia produkcji

ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna: art. 5 ust.1 pkt. 3b) oraz 6 ust. 1 pkt 2
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 za zm.)

Do odpadów komunalnych powstających
w rmie zaliczamy wyłącznie odpady
żywnościowe, opakowania po żywności, odpady
higieniczne i opakowania po środkach czystości.
Wszystkie inne odpady, czyli takie związane
z produkcją lub świadczonymi usługami powinny
być zbierane i przekazane do zagospodarowania
upoważnionej do tego, specjalistycznej rmie.
Do obowiązków przedsiębiorcy należy
podpisanie umowy na odbiór odpadów
komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru
działalności regulowanej prowadzonym przez
właściwy organ.
Konsekwencje braku tych działań:

Zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków
wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Szczegółowe informacje:
URBIS Spółka z o.o.
ul. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno
tel. 61 424 58 00
fax. 61 426 35 67
e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl

Podstawa prawna: ustawa z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

Do odpadów innych niż komunalne
zaliczamy m.in.:
ź opakowania po surowcach,
ź ścinki materiałów produkcyjnych m.in.:
pianki, skóry naturalne, syntetyczne, tkaniny,
ź zabrudzone szmaty, czyściwo, zarówno przez
oleje, chłodziwa jak również chemikalia,
ź wióry, odpadki metalowe,
ź ścinki, odpady drewniane,
ź przepracowane oleje, chemikalia,
ź odpady budowlane, powstałe podczas
remontu lub budowy obiektów,
ź części samochodowe (m.in zderzaki, części
z tworzyw sztucznych, opony, części metalowe).
Do obowiązków przedsiębiorcy należy:
prowadzenie ewidencji o takich odpadach,
ź prowadzenie Kart Przekazania Odpadów (KPO),
ź przekazywanie sprawozdań o odpadach
do marszałka województwa,
ź wpis do bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
ź wyodrębnienie i opisanie kodami miejsca
magazynowania odpadów,
ź zawarcie umowy na odbieranie odpadów
poprodukcyjnych lub/oraz KPO potwierdzające,
że oddali odpady uprawnionemu podmiotowi lub
WZ.
ź

Nieprawidłowości w tym zakresie są zagrożone karą
aresztu lub grzywny (nawet 5000 zł), którą nakłada
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

W przypadku wątpliwości dotyczących zagospodarowania odpadów przedsiębiorcy powinni szukać informacji
w organach wydających decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów . Są to, w zależności od rodzaju i ilości
zbieranych i przetwarzanych odpadów starosta (na naszym terenie Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego) oraz
marszałek województwa (na naszym terenie Marszałek Województwa Wielkopolskiego)

N

INFORMACJE

Obowiązki przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania odpadami
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Perełki dla wybitnych uczniów
M
łodzi i zdolni ludzie
są przyszłością nie
tylko naszego miasta,
ale także całego kraju,
a może i nawet zjednoczonej Europy. Dlatego
warto doceniać tych,
którzy już od najwcześniejszych lat swojego życia dają z siebie
wszystko, chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki. Jedną z form wyróżnienia za takie dokonania są przyznawane
corocznie przez Prezydenta Miasta Gniezna

odznaczenia dla najzdolniejszych uczniów
– Perełki.
Aby otrzymać Perełkę naukową trzeba
nie tylko poszczycić się
nieprzeciętnie wysoką średnią ocen, ale
również wziąć udział
w licznych konkursach
reprezentując swoją
szkołę na szczeblach
rejonowych, wojewódzkich lub krajowych.
13 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury za-

szczytne nagrody odebrało 44 uczniów. Pełna
lista nagrodzonych oraz
galeria zdjęć z uroczystości dostępna jest na
miejskiej stronie Gniezno.eu.
Uroczystość zgromadziła nie tylko samych
odznaczonych, ale także ich rodziców oraz dyrektorów placówek, do
których uczęszczają.
Podczas uroczystości Prezydent podziękował też za pracę dwóm
dyrektorom, którzy przez

wiele lat kierowali placówkami edukacyjnymi
w Gnieźnie: Andrzejowi
Duszyńskiemu – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Elżbiecie Staszewskiej – Dyrektorowi Gimnazjum nr 2.
Nominacje na dyrektorów placówek otrzymali
zaś Hanna Maćkowiak
– Przedszkole nr 10, Arleta Wojdanowicz – Szkoła Podstawowa nr 9
oraz Tomasz Konowalski – Szkoła Podstawowa nr 1. (WK)

mu pozwoli na zlikwidowanie 127 stałych
źródeł ciepła na paliwo stałe (tzn. kopciu-

chów) w 71 lokalach
i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. (WK)

127 pieców zostanie
wymienionych
na bardziej ekologiczne

A

ż 52 wnioski wpłynęły na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła
w lokalach mieszkalnych
i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
w ramach programu
„Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”.
Specjalnie powołana
komisja zweryfikowała je
pod względem formalnym i merytorycznym.

Biorąc pod uwagę środki przeznaczone na realizację programu w 2019 roku
oraz wymogi regulaminu, komisja pozytywnie zaopiniowała
do zawarcia umowy
49 wniosków, zgodnie
z listą rankingową na
łączną kwotę dofinansowania 242.817,21 zł.
Realizacja progra-
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S

potkanie podsumowujące cykl bezpłatnych szkoleń dla
mieszkańców Gniezna
odbyło się 18 lipca
w Starym Ratuszu. Dzięki
pozyskaniu przez Miasto
grantu w kwocie ok.
89 tys. zł zakupiony został sprzęt komputerowy
i materiały edukacyjne.
Szkolenia odbywały
się od stycznia do czerwca, z takich tematów
jak: Rodzic w internecie,

Mój biznes w sieci, Moje
finanse w sieci, Sieci
społecznościowe, czy
Tworzenie własnej strony. W szkoleniach wzięło
udział 160 osób.
Program wyposażył
uczestników w wiedzę
i narzędzia niezbędne
do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, obsługi oprogramowania i korzystania
z e-usług publicznych.

Projekt dofinansowano
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

2014-2020 (operatorem
konkursu jest Fundacja
Legalna Kultura). (WK)

Seniorzy na jeden weekend przejęli władzę w mieście

P

o raz czwarty
w Gnieźnie odbyło
się święto seniorów.
29 czerwca barwna
parada wyruszyła z ul.
Parkowej i dotarła do
hali im. Mieczysława
Łopatki. Tegoroczne
Senioralia przebiegły
pod znakiem występów
międzypokoleniowych.
Po krótkim występie orkiestry dętej
nastąpiło symboliczne
przekazanie klucza
do miasta w ręce
seniorów. Następnie
odbyły się występy

artystyczne, które
biesiadą folklorystyczną rozpoczęły dzieci
z Przedszkola nr 13.
Nauczycielki z SP12
zaprezentowały natomiast utwory A. Jantar.
Zwieńczeniem imprezy była zabawa
taneczna. Uczestnicy
Senioraliów mogli
także skorzystać z usług
fryzjerskich uczniów
Cechowej Szkoły
Rzemieślniczej oraz
usług kosmetycznych Salonu Urody
J. Kosowskiej-Hopcia.

Kolejną odsłonę święta
seniorów organizatorzy
zaplanowali na dzień
21 września, podczas
którego odbędą się

wykłady i prelekcje
ekspertów na temat
zdrowia oraz możliwość
przeprowadzenia bezpłatnych badań. (WK)

Kolejny sprzęt przekazany gnieźnieńskiemu szpitalowi

Z

astępca Prezydenta Michał Powałowski przekazał 12 lipca
sprzęt medyczny zakupiony ze środków Miasta Gniezna dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski.
Dzięki gnieźnieńskiemu
samorządowi instytucji
udostępniono urządzenie CONOX, które po-

służy do monitorowania
głębokości znieczulenia.
Wyposażone zostało ono
także w system elektrod
umożliwiający badanie
bioelektrycznej czynności
mózgu pacjenta pod narkozą. Wartość sprzętu to
22 tys. zł. Urządzenie trafi
na Blok Operacyjny przy
ul. 3 Maja w Gnieźnie. (WK)

SPOŁECZEŃSTWO

Zakończył się projekt „Ja w Internecie”
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Wyniki Budżetu
Obywatelskiego 2020

Z

nane są już projekty,
które zwyciężyły
w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego
Miasta Gniezna. W głosowaniu, które trwało
od 1 do 17 czerwca
wzięły udział 5 504
osoby, z których każda mogła oddać
maksymalnie 3 głosy.
Najwięcej otrzymały projekty budowy
minitoru żużlowego

i toru dla pitbike-ów
(1 750 głosów) oraz
wykonania sceny plenerowej z zapleczem
przy ul. Czeremchowej
(1 453). Tegoroczna pula na projekty
w BO wyniosła aż
800 tysięcy złotych.
Więcej szczegółowych
wyników tegorocznego
głosowania dostępnych jest na miejskiej
stronie Gniezno.eu (DG)

Zaproszenie do programu „Rodzina 3+”
Wydział Spraw Społecznych UM zaprasza zainteresowane podmioty do partnerstwa
w Gnieźnieńskim Programie dla Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”.

K

arta Dużej Rodziny
w Gnieźnie cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem.
Obecnie to ponad
2200 rodzin, czyli ponad 7100 użytkowni-

ków. Osoby te oprócz
korzystania z ogólnopolskiego systemu
zniżek, dzięki tej samej
karcie dodatkowo
mogą wybrać ofertę
lokalnych partnerów

programu. Oprócz
powiększania bazy potencjalnych klientów,
uczestnictwo w Programie to także szansa na
wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy,

uczestniczącej w lokalnych działaniach
społecznych.
Szczegółowe informacje dot. współpracy pod nr. telefonu 61
426 04 51. (DG)

Figurki „traktowych” królików już w sprzedaży
Długo oczekiwane, ale w końcu są – do
sprzedaży trafiły pierwsze figurki królików z
oficjalnej kolekcji najnowszej atrakcji turystycznej Gniezna, czyli Traktu Królewskiego.

W

arto było czekać tym bardziej,
że gadżety nie są
masową produkcją
z Chin: projekty miniatur stworzył Maciej Jagodziński-Jagenmeer,
czyli autor oryginałów
znanych z ulic miasta,
a produkcji ręcznie
malowanych kopii
podjął się lokalny producent.

Aktualnie dostępnych jest pięć królików:
kolejarz, Napoleon,
skryba, szofer i woj
piastowski. Z racji na
spore zainteresowanie
turystów, na przyszły
rok planowane jest
wykonanie kolejnych
modeli.
Figurki z traktowej
kolekcji zakupić można
wyłącznie w dwóch

punktach sprzedaży
oficjalnych gadżetów Miasta Gniezna:
w Miejskim Ośrodku
Kultury (ul. Łubieńskie-

go 11) oraz w Informacji Turystycznej (Stary
Ratusz, wejście od
ul. Rzeźnickiej), w cenie
17 zł. (DG)
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TURYSTYKA

Ekspedycja Palatium
Od kilkunastu dni na Wzgórzu Lecha, dokładnie w pobliżu kościoła św. Jerzego, prowadzone są prace archeologiczne. W ich
efekcie odsłonięto fragment murów z okresu
przedromańskiego. Archeolodzy stawiają
śmiałą hipotezę, że są to pozostałości książęcego palatium, z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

P

alatium to nazwa
używana dla określenia starożytnego
lub średniowiecznego
głównego budynku
zamku, pałacu cesarza, króla lub biskupa.
W budynku znajdowały się: sala reprezentacyjna, komnaty władcy i na ogół kaplica
zamkowa. Nazwy tej
używa się również dla
określenia halowych,
prostokątnych budynków wznoszonych przez
władców wczesnopiastowskich na terenie
dzisiejszej Polski. Po tych
palatiach zachowały
się jedynie szczątki fundamentów, badane
metodami archeologicznymi.
Prace prowadzone
w Gnieźnie przez Muzeum Początków Państwa Polskiego nadzoruje dr Tomasz Janiak,
który podczas zorganizowanej ostatni konferencji prasowej mówił
m.in. – Najcenniejszym
obiektem jaki udało się
nam zlokalizować jest
relikt architektoniczny,
będący murem posiadającym strukturę
przedromańską. W takiej właśnie budowano w wieku X i pierw-

szej połowie XI wieku.
To znalezisko pozwala
pozytywnie patrzeć
na dalsze poszukiwania gnieźnieńskiego
palatium. Mamy relikt
muru, który pochodzi
z horyzontu czasowego palatium, a ten jest
przedmiotem naszych
poszukiwań.
Prowadzone badania są kontynuacją
wcześniejszych prac,
którym patronuje założenie, że kościół św.
Jerzego, stojący około
sto metrów na północ
od gnieźnieńskiej katedry, został wzniesiony na fundamentach
dawnej siedziby książęcej. Wskazują na to
chociażby zachowane
na murach (i odsłonięte) ociosane kamienie.
Do tej pory brakowało
realnych dowodów na
to, że tak było. Prace
prowadzone w ramach
Ekspedycji Palatium
mają ostatecznie potwierdzić ten fakt.
Jak informuje dr Tomasz Janiak, w przyszłym roku planowane
są prace konserwatorskie w samym kościele
św. Jerzego, wówczas
też nadarzy się okazja,
by przeprowadzić pra-

ce archeologiczne wewnątrz świątyni.
Prowadzone obecnie badania przyniosły
jeszcze kilka innych interesujących znalezisk,
w tym: domniemane
miejsce przechowywania relikwii Pięciu
Braci Męczenników,
fragment muru fundacji abpa Jana Łaskiego z XVI wieku, który
odgradzał teren tzw.
Bożej Roli, czyli cmentarza znajdującego
się na Wzgórzu Lecha
oraz kamienny kurhan,
który roboczo nazwano
„pochówkiem Piasta”;
prawdopodobnie chodzi o kurhan grobowy,
jeszcze z okresu sprzed
Mieszka I.

O wstępnych wynikach prac, a także
ustaleniach poczynionych podczas tegorocznych wykopalisk,
archeolodzy planują
poinformować w połowie września na konferencji, która zostanie zorganizowana
w Muzeum Początków
Państwa Polskiego.
Prowadzone wykopaliska mają ostatecznie
potwierdzić fakt, że
Gniezno było główną
siedzibą rodową Piastów, a przez to zasadne jest uznanie go za
pierwszą stolicę Polski.
Prace archeologiczne
prowadzone na Wzgórzu Lecha wsparło także
Miasto Gniezno. (ŁS)
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