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JE Gniezno gotowe na nowe wyzwania

Przez ponad trzy 
miesiące widmo 

pandemii unosiło się 
nie tylko nad Gnieznem, 
ale i nad całą Polską. 
Codziennie mierzyliśmy 
się z nowymi przepisami, 
obostrzeniami i zakazami, 
które ograniczały nam 
normalne funkcjonowa-
nie. Wiele sfer miejskie-
go życia także uległo 
przewartościowaniu. 
Zamroziliśmy większość 
inwestycji, projektów 
realizowanych z budżetu 
obywatelskiego, odwo-
łaliśmy lub zawiesiliśmy 
wiele imprez sportowych 

i kulturalnych. Nasz świat 
dosłownie na chwilę się 
zatrzymał.

Rzeczywistość nie 
znosi jednak próżni. 
Coraz głośniej i wyraźniej 
słychać nawoływania do 
rozluźniania nałożonych 
obostrzeń i odmrażania 
gospodarki. Kolejne 
sfery życia społeczne-
go powracają do tak 
zwanej normalności. 
Długo jeszcze widok ludzi 
w maseczkach na twarzy 
nie będzie dla nikogo 
zaskoczeniem, tak jak 
komunikaty zachęcające 
do zachowania ostroż-

ności, reżimu sanitarnego 
i dystansu społecznego.

Niezależnie od tego, 
Gniezno, krok po kroku, 
budzi się do nowych 
wyzwań. Uruchamiane 
są kolejne środki na od 
dawna zaplanowane 
inwestycje. Podliczamy 
wydatki, jakie ponieśliśmy 
na działania związane 
z walką z COVID-19, 
otworzyliśmy już w ogra-
niczonym zakresie żłobek 
i szkoły. Daleko nam 
jednak do stanu sprzed 
epidemii.

Wierzę, i tą nadzie-
ją chcę podzielić się 

z czytelnikami tego 
numeru Informatora, 
że od teraz ponownie 
będziemy mogli prze-
kazywać Wam przede 
wszystkim wiadomości 
o codziennym życiu 
miasta: inwestycjach, 
wydarzeniach kultu-
ralnych, sportowych. 
Wierzę, że Gniezno już 
niebawem odzyska swój 
dawny rytm, rytm życia 
miasta. 

Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna

Korzystaj z aplikacji, płać bezpiecznie

W czasach, gdy mini-
malizować powin-

niśmy liczbę transakcji 
gotówkowych ze wzglę-
du na ryzyko zarażenia 
koronawirusem, warto 
sięgnąć po aplikacje, 
które umożliwią nam 
płatność za przejazd 
autobusem czy parko-
wanie.

Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacji 
zachęca do płatności 
bezgotówkowej za bilety 
zarówno jednorazowe, 
jak i okresowe. Wystar-
czy pobrać aplikację 
Mobilna Karta Miejska, 
wybrać bilet i dokonać 

zakupu. Więcej informacji 
na www.mpk.gniezno.pl

Natomiast opłatę 
za korzystanie ze Strefy 
Płatnego Parkowania 

można uiścić za pomocą 
aż pięciu różnych aplika-
cji, o których informacje 
można znaleźć na stronie 
parkowanie.gniezno.pl 

Warto także wspomnieć, 
że na parkingach miej-
skich przy ul. 3 Maja oraz 
pod Placem Piłsudskiego 
płacić można kartą. (WK)
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Przygotuj się z nami do rywalizacji 
o puchar Rowerowej Stolicy Polski
1 czerwca rozpoczął 

się trening Rowero-
wej Stolicy Polski, który 
potrwa do 16 sierpnia 
2020 roku. W tym czasie, 
kilometry przejechane 
przez cyklistów będą 
zsumowane, ale po-
dane bez przelicznika 
na ilość mieszkańców. 
Najbliższe tygodnie 
poświęcone będą na 
przygotowanie formy 
do głównej rywalizacji, 
która będzie miała 
miejsce we wrześniu. 

Trening odbywa 
się za pośrednictwem 
bezpłatnej aplikacji 
Rowerowa Stolica Polski, 
którą można pobrać 
na urządzenia mobilne 

ze strony GooglePlay 
lub AppStore. Po jej 
pobraniu, wystarczy 
zarejestrować się w 
zakładce Rywalizacja, 
i dołączyć do Oficjal-
nego Treningu RSP. 
Oczywiście wybierając 
Gniezno jako miasto, 
dla którego kręcimy 
kilometry. Urząd Miejski 
zachęca również do 
publikowania zdjęć 
z rowerowych wypraw 
i udostępnianiach ich 
w mediach społeczno-
ściowych razem z infor-
macjami o wykonanych 
treningach. 

Podstawowy cel 
zabawy to promocja 
roweru jako codzienne-

go sposóbu przemiesz-
czania się po mieście 
(i nie tylko). Z kolei dla 
zaitneresowanych rywa-
lizacją istotne będzie, że 
pierwsze dni treningu 
napawają optymi-
zmem, a we wrześniu 
gnieźnianie wykręcą 
wysokie miejsce w staw-
ce. W pierwszej edycji 
rywalizacji o puchar Ro-
werowej Stolicy Polski, 
której głównym orga-
nizatorem było Miasto 
Bydgoszcz, Gniezno 
zajęło 4. miejsce wśród 
24 miast. Łączny dystans 
pokonany przez „krę-
cących” dla Gniezna 
wyniósł wtedy ponad 
64,2 tys. kilometrów.

Aplikację pobrało 
aż 656 osób. Zaintereso-
wani dalszą rywalizacją 
powinni śledzić profil 
Miasta na Facebooku 
(Królewskie Gniezno) 
oraz stronę Gniezno.eu, 
gdzie publikowane są 
informacje o przedsię-
wzięciach rowerowych 
oraz partnerach, którzy 
wspierają lokalne akcje 
rowerowe. 

W przypadku pytań 
lub pomocy przy do-
łączaniu do treningu 
można kontaktować 
się pod numerem 61 
426 0434 (w godzinach 
pracy UM) lub mailem 
szymon.drzewiecki@
gniezno.eu (SZD)
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Jak znaleźć nowych partnerów biznesowych?

Ostatnie tygodnie 
dla wielu firm by-

ły czasem próby. Przed 
setkami przedsiębiorstw 
stoją dziś wyzwania 
związane z odzyskaniem 
klientów, powrotem do 
normalnej działalności, 
otwarciem na nowe 
rynki, a nawet koniecz-
nością przebranżowie-
nia.

W związku z real-
nymi trudnościami ze 
sprzedażą niektórych 
towarów i świadcze-
niem wielu usług, Mia-
sto Gniezno uruchomiło 
już na początku trwania 
pandemii specjalny ad-
res email: kooperacja@
gniezno.eu Na tę skrzyn-
kę można cały czas 
zgłaszać potrzebę na-

wiązania lokalnych kon-
taktów biznesowych.

Zgłoszenie powinno 
zawierać nazwę firmy, 
branżę, krótki opis ofer-
ty, adres z kontaktem 
telefonicznym oraz 
ewentualnie zwięzłe 
informacje dodatko-
we. Dane te zostaną 
umieszczone na stro-
nie internetowej Miasta 

Gniezna w specjalnie 
do tego przeznaczonej 
zakładce.

Osobą dedykowaną 
obsłudze skrzynki jest Ry-
szard Rewers z Wydziału 
Rozwoju Miasta i Gospo-
darki UM. Kontaktować 
się można także tele-
fonicznie: 61 426 04 20, 
kooperacja@gniezno.
eu (WK)

Gdy jest problem z zapłatą podatku…

W związku z korona-
wirusem prawdo-

podobne jest, że niektó-
rzy gnieźnieńscy przed-
siębiorcy mogą mieć 
trudności z terminową 
zapłatą miejskich po-
datków. Dlatego, de-
cyzją Prezydenta, prze-
widziano możliwość od-
roczenia terminu płat-
ności podatku od nie-
ruchomości, rozłoże-
nia podatku od nieru-

chomości na raty oraz 
umorzenia ewentual-
nych odsetek narosłych 
od niezapłaconego po-
datku.

W szczególnie uza-
sadnionych przypad-
kach, po zakończeniu 
terminu, na jaki podatek 
od nieruchomości został 
odroczony lub rozłożo-
ny w czasie, zakłada 
się możliwość częścio-
wego lub całościowe-

go umorzenia powsta-
łych w ten sposób za-
ległości. 

Aby  sko r zy s tać 
z możliwości odroczenia 
lub rozłożenia na raty 
należy wypełnić wnio-
sek wraz z załącznika-
mi oraz dopełnić opłaty 
skarbowej (17 złotych). 
Wniosek wraz z załączni-
kami można znaleźć na 
miejskiej stronie www.
gniezno.eu Następnie 

należy go przesyłać za 
pomocą skrzynki po-
dawczej ePUAP, lub 
w formie tradycyjnej 
dostarczyć do Urzędu 
Miejskiego w Gnieźnie.

W razie pytań, moż-
na kontaktować się 
z Referatem Podatków 
i Opłat Lokalnych pod 
numerem: 61 426 04 32 
oraz adresem mailo-
wym maciej.jankowski@
gniezno.eu (WK)
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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej trwa
Spółka PWiK oraz Miasto kontynuują rozbu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnych i deszczo-
wych. W 2020 roku powiększy się ona o ulice 
Konopnickiej i Rycerską.

Inwestycja na pierwszej 
z wymienionych wy-

żej ulic zakończyła się 
na początku czerwca. 
Obejmowała budowę 
przyłącza sanitarnego 
za kwotę ponad 475 tys. 
złotych. Do wybudo-
wanej kanalizacji bę-
dą także mogły zostać 
podłączone budynki, 
które ewentualnie po-

wstaną na tym terenie 
w przyszłości.

Z kolei na ulicy Ry-
cerskiej prace rozpo-
częły się 15 czerwca 
i  mają potrwać do 
października br. Budo-
wa kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej na całej 
długości ulicy będzie 
kosztowała niespełna 
2 miliony złotych. (DG)

U zbiegu ul. Lecha i Bolesława Chrobrego
powstanie skwer
Na rogu ulic, w miejscu obecnego dzikiego parkingu, jeszcze w 2020 r. powstanie tzw. park 
kieszonkowy. To efekt przejęcia tej działki przez Miasto, do którego udało się doprowadzić 
w ubiegłym roku.

Od wielu lat asfal-
towy placyk przy 

dawnym kinie „Polo-
nia”, jako teren pod 
zarządem Starostwa 
Powiatowego, służył 
jako nieuregulowany 
parking. Po przejęciu 
działki przez Miasto 
i zarezerwowaniu na 
inwestycję pieniędzy 
w nowym budżecie, 
Zakład Zieleni Miej-
skiej mógł rozpo-
cząć przygotowania 
do przekształcenia 
tego miejsca w park 
kieszonkowy.

Dominantą na no-
wym skwerku będą 
drzewa – platany 
klonolistne; pojawią 
się także krzewy czy 
znane z dalszych od-

cinków ul. Chrobrego 
róże. Nie zabraknie 
małej architektury: 
ławek, koszy na śmieci 
oraz nowego słupa 
ogłoszeniowego.

Całkowity koszt 
realizacji projektu 
wyniesie 150.000 zło-
tych. Co ciekawe, 
część kosztów całego 
przedsięwzięcia (po 
50.000 złotych) po-
kryją dwa podmioty 
prywatne prowadzące 
działalność w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
skweru. 

Aktualnie trwają 
prace projektowe, 
a sama budowa zie-
leńca planowana jest 
na ostatni kwartał 
2020 roku. (DG)
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A MOK dba o kulturę! Także w internecie

Miejski Ośrodek Kul-
tury, jak i wszyst-

kie podobne instytu-
cje w całym kraju, za-
mknąć musiał na kilka 
miesięcy swoje podwo-
je. Nie funkcjonowały 
sekcje, odwołano też 
wszystkie wydarzenia, 
zarówno plenerowe, jak 
i te bardziej kameralne. 
Nie znaczy to jednak, że 
nic się nie działo! Wręcz 
przeciwnie!

Pracownicy MOK 
i Starego Ratusza wraz 
z prowadzącymi sekcje 
i kluby zadbali bowiem, 
by o kulturze nadal by-
ło głośno – tym razem 
w sieci. Na profilach 
fejsbukowych i stronach 
obu instytucji kilkana-
ście razy w tygodniu 

znaleźć można było róż-
ne niespodzianki, które 
pomagały przetrwać 
trudny czas przymuso-
wego pobytu w domu 
zarówno młodym, jak 
i starszym. 

Wirtualna oferta 
kulturalna była bardzo 
bogata. Dla amatorów 
fotografii odbywały się 
konsultacje z artystami, 
a tańcem na specjal-
nych filmikach zarażali 
internautów instruktorzy 
i członkowie wielu sekcji 
tanecznych. Zobaczyć 
można było w sieci 
spektakle muzyczne, zi-
lustrować wiersze, stwo-
rzyć artystyczną kanap-
kę, obejrzeć wystawy 
fotograficzne, a nawet 
rywalizować w inter-

netowych zawodach 
szachowych. Ciekawe 
książki, gry i filmy pole-
cał Klub Fantastyki Fan-
tasmagoria, a Wielką 
Galę Malowania Jaja 
oraz (Ty)Dzień Dziecka 
także udało się prze-
prowadzić – choć tym 
razem wirtualnie. Były 
też porady dotyczące 
odporności, gotowania, 
wycinania; warsztaty 
tworzenia krótkich ani-
macji oraz ciekawostki 
historyczne. A wszystko 
to okraszone kuszący-
mi grafikami, zdjęciami, 

obrazkami i filmikami. 
Akcja #kulturadla-

gniezna w internecie 
nadal trwa! Co prawda 
część zajęć „na żywo” 
wróciła już do MOK-u, 
ale wciąż obowiązuje 
wiele ograniczeń. Minio-
ne miesiące pokazały 
jednak, że w ludziach 
kultury mieszkających 
w Gnieźnie drzemie nie-
samowita siła! Zobacz-
cie sami, odwiedzając 
profile facebookowe 
MOK i Starego Ratusza 
oraz stronę mok.gnie-
zno.pl (WK)

Dodatkowe środki miejskie na kulturę online

W związku z epide-
mią koronawirusa 

od wielu tygodni odwo-
ływane są imprezy kul-
turalne na terenie całej 
Polski. Oprócz imprez 
miejskich, dotkniętych 
tym problemem zostało 
mnóstwo wydarzeń or-
ganizowanych oddol-
nie przez stowarzysze-
nia, fundacje czy UKS-y. 
Jednym ze sposobów 
przeciwdziałania temu 
zjawisku jest tworzenie 
kultury dostępnej dla 
odbiorców online, czyli 
po prostu przez internet.

D z i ś  s i e ć  d a j e 
ogromne możliwości 
organizacji wydarzenia 
kulturalnego. Możliwo-
ści jest wiele, a gnieź-

nieńskie organizacje 
z pewnością mają mnó-
stwo pomysłów.

Dlatego Prezydent 
Miasta Gniezna infor-
muje o uruchomieniu 
dodatkowych środ-
ków na kulturę onli-
ne dla gnieźnieńskich 
NGO-sów. Na ten cel 
przeznaczonych jest 
20.000 złotych, a roz-
dysponowane one zo-
staną przez nabór ofert 
w trybie art. 19a ustawy 
z 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku 
publicznego i o wolon-
tariacie, na realizację 
zadania publicznego.

Warto przypomnieć, 
że zgodnie z przepisami 
takie zadanie publicz-

ne musi być zadaniem 
lokalnym lub regional-
nym. Ponadto, zada-
nie musi być realizowa-
ne w terminie do 90 dni 
(nie może być dłuższe) 
od podpisania umowy 
z podmiotem je reali-
zującym, a maksymal-
na wysokość dotacji 
na zadanie to 10.000 
zł (nie można wniosko-
wać o więcej). Prefe-

rowane będą projek-
ty o wartości do 4.000 
złotych.

Wzór oferty i spra-
wozdania na www.
gniezno.eu W razie py-
tań, kontaktować się 
można z Wiktorem Ko-
lińskim z Wydziału Pro-
mocji, Kultury, Turystyki 
i Sportu UM, wiktor.kolin-
ski@gniezno.eu, 61 426 
04 35. (WK)



CZERWIEC 2020 7
KULTURA

Gnieźnieńska książnica coraz bardziej dostępna

Biblioteka Publicz-
na Miasta Gnie-

zna wprowadza kole-
je ważne zmiany, które 
pozwolą czytelnikom 
na swobodniejsze ko-
rzystanie z jej zasobów. 
Od 15 czerwca Książni-
ca zaprasza do odwie-
dzin już bez konieczno-
ści telefonicznej zapo-
wiedzi. Czytelnicy bę-
dą mogli samodzielnie 
dokonać wyboru eg-
zemplarzy do wypoży-
czenia – przywraca się 
wolny dostęp do księ-
gozbioru.

Bez zmian pozostaje 
reżim sanitarny: dezyn-
fekcja dłoni przy wej-
ściu, maseczka zakry-
wająca usta i nos pod-

czas odwiedzin, dwu-
metrowy dystans mię-
dzy osobami. Warto 
wspomnieć, że zwraca-
ne książki wciąż podle-
gają dwudniowej kwa-
rantannie. Nadal nie-
czynna jest też Czytel-
nia.

Biblioteka wydłuża 
również godziny pracy 
– indywidualnie dla każ-
dej placówki. Bibliote-
ka Główna wraz z Wy-
pożyczalnią dla Dzie-
ci (ul. Mieszka I 15 i 16) 
czynna jest od ponie-
działku do piątku 10.00-
16.00, a w środę 12.00-
18.00. Filia nr 1 (ul. Kru-
cza 3) i Filia nr 2 (ul. Sta-
szica 12a) pracują od 
poniedziałku do piąt-

ku w godzinach 10.00-
16.00. Filia nr 9 (os. Or-
ła Białego 18) jest czyn-
na od poniedziałku 
do piątku 9.00-15.00, 
w środę zaś 10.00-16.00. 
W sobotę wszystkie fi-
lie są nieczynne. No-
we godziny otwarcia 
obowiązywać będą od 

15 czerwca do 28 sierp-
nia.

Aby zawsze być na 
bieżąco, zachęcamy 
do śledzenia informa-
cji o zmianach w pra-
cy biblioteki na stro-
nie biblioteka.gnie-
zno.pl oraz profilu na 
Facebooku. (WK)

Dofinansowanie z NCK dla dwóch projektów z Gniezna

Dwie miejskie instytu-
cje kulturalne: MOK 

oraz Biblioteka otrzy-
mały dofinansowania 
na projekty w ramach 
programu „Kultura 
w sieci” Narodowego 
Centrum Kultury.

Projekt Miejskie-
go Ośrodka Kultury 
„#kulturadlagniezna” 
otrzymał 36.000 złotych 
dotacji. Powstał z myślą 
o artystach i twórcach 
kultury, którzy znaleźli 
się obecnie w bardzo 
trudnej sytuacji. Są to 
osoby (najczęściej) 
związane z ośrodkiem, 
które są znane i lubiane 
przez gnieźnian. Drugim 
powodem, dla którego 
postanowiono złożyć 
wniosek, byli sami od-

biorcy. Mimo, że ośro-
dek nie ma możliwości 
zorganizowania bez-
pośredniego spotkania 
z nimi, jego pracownicy 
nie wyobrażają sobie 
zostawienia ich bez 
dostępu do kultury. 
Projekt obejmować 
będzie wiele działań, 
jak spektakle dla dzie-
ci, czytanie powieści 
i opowiadań, filmy 
z zakresu rękodzieła 
oraz koncerty.

„Biblioteka – Filia 
w sieci” – to przedsię-
wzięcie, które otrzy-
mało dofinansowanie 
w wysokości 18.000 
złotych. Angażuje 
ono w twórczy sposób 
dotychczasowych 
partnerów Bibliote-

ki Publicznej Miasta 
Gniezna: lokalnych 
pisarzy i pisarki, twór-
ców kultury z Gniezna, 
personel Biblioteki oraz 
czytelników. W ramach 
projektu zrealizowane 
zostaną spotkania au-
torskie online z twórca-
mi z Gniezna, program 
czytelniczo-teatralny 
dla młodych czytelni-
ków „Biblioteczny kącik 
Myszki Marcysi” oraz wir-

tualny spacer po 75-let-
niej historii Biblioteki 
(w tym pechowym roku 
świętuje ona bowiem 
swój jubileusz). Zdalną 
filią książnica chce 
pokazać, że nie zapo-
minając o dziedzictwie 
Gutenberga – śmiało 
podejmuje wyzwania 
kultury cyfrowej i dokła-
da kolejne cegiełki do 
wirtualnego gmachu 
Biblioteki 2.0. (WK)



GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI8
ZD

RO
W

IE
 I 

BE
ZP

IE
C

ZE
Ń

ST
W

O

Koronawirus: miejskie instytucje
w nowej rzeczywistości
W połowie marca, świat na chwilę stanął w miejscu. Zamknięte szkoły, przedszkola, restau-
racje, sklepy, puste ulice. Epidemia koronawirusa przyniosła ze sobą szereg zmian w życiu 
społeczno-gospodarczym. Po trzech miesiącach jej trwania, powoli budzimy się w nowej, 
choć nieco innej, rzeczywistości. Jak ona wygląda?

Placówki 
edukacyjne

Przedszkola i żłobek 
miejski wróciły do 

sprawowania opieki 
nad dziećmi 20 maja, 
natomiast w przypadku 
szkół podstawowych, 
gdzie opieka dotyczyła 
uczniów klas 1-3, stało 
się to pięć dni później. 
Placówki funkcjonują 
w oparciu o nowe 
zasady sanitarne: 

mierzenie temperatury 
dziecka, limit miejsc 
w grupie, umieszczenie 
dozowników z płynem 
do dezynfekcji, niemoż-
ność wchodzenia rodzi-
ców na teren obiektów, 
usunięcie dywanów 
z podłóg, a w przypad-
ku przedszkoli również 
zabawek, których nie 
można zdezynfekować, 
jak choćby pluszowe 
misie. W szkołach 
podstawowych, nadal 

realizowana była 
nauka, choć w formie 
zdalnej. 

Gnieźnieński 
magistrat 

Przez cały czas trwa-
nia epidemii zasa-

dy działania Urzędu 
Miejskiego zmieniały 
się kilkukrotnie, jednak 
instytucja ani na chwilę 
nie przerwała swojej 
działalności. Obsługa 
możliwa była przez 
okienka znajdujące 
się w holu, a jeszcze 
do niedawna Urząd 
pracował w systemie 
dwuzmianowym. 15 
czerwca przywrócony 
został normalny system 
pracy, co oznacza 
powrót do starych 
godzin funkcjonowa-
nia: w poniedziałki od 
7:30 do 17:30 (dwie 
ostatnie godziny to 
obsługa wyłącznie 
w Biurze Obsługi Intere-
santa oraz w Wydziale 
Ewidencji Ludności) 
oraz od wtorku od 
piątku od 7:30 do 15:30. 
Klientów obowiązuje: 
noszenie maseczek, 
dezynfekowanie rąk 
i zachowanie dystansu 
w kolejce. Obsługa 
odbywa się jedynie 
na parterze, a mak-

symalna liczba osób 
w budynku głównym to 
12. Nadal rekomenduje 
się ograniczenie wizyt 
w Urzędzie do niezbęd-
nego minimum – szereg 
spraw załatwić można 
bowiem drogą telefo-
niczną i elektroniczną. 

MPK 
i nie tylko…

Powrót do normal-
ności dotyczy także 

miejskich instytucji 
i spółek. 14 maja po-
nownie uruchomiony 
został Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, 
znajdujący się przy ul. 
Chrobrego 21. Czynny 
jest w każdą sobotę 
od 8:00 do 14:00 oraz 
w piątki od 15:00 do 
17:00 (w okresie od 
1 kwietnia do 30 listo-
pada) z wyjątkiem 
świąt. Dzień później 
swoją działalność dla 
zwiedzających wzno-
wiło również Schronisko 
dla zwierząt znajdujące 
się przy ul. Kawiary 40. 

Zmiany dotyczą 
również Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego. Od 1 
czerwca w dni robocze 
autobusy kursują we-
dług letniego rozkładu 
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jazdy. Do odwołania 
nie będzie kursować 
linia numer 14, a linia 
numer 7 nie będzie 
działać w niedziele 
i święta. W autobusie 
wciąż należy zakładać 
maseczki.

Sport 
i rekreacja

8 czerwca urucho-
mione zostały place 

zabaw oraz siłownie 
zewnętrzne. Wszyst-
kie zabawki, a także 
urządzenia sportowe, 
zostały wcześniej zde-
zynfekowane. Wśród 
najważniejszych zasad, 
do których muszą 
stosować się użytkow-

nicy, są te związane 
z dystansem: unikamy 
miejsc zatłoczonych, 
a gdy na placu prze-
bywa większa ilość 
osób, nosimy maseczki. 
Przed wejściem i po 
skorzystaniu z placu czy 
siłowni dezynfekujmy 
ręce. 

Również GOSiR 
powraca do życia. Od 
17 czerwca ponownie 
uruchomił się basen, 
który czynny jest od po-
niedziałku do niedzieli 
między 10:00 a 22:00. 
Także tu obowiązują 
szczególne zasady 
bezpieczeństwa: limity 
osób; obowiązkowa 
dezynfekcja rąk przy 
wejściu; zabieranie do 

szafek okrycia wierzch-
niego i obuwia; dystans 
w kolejce do kasy, 
podczas korzystania 
z pryszniców czy pły-
wania; zakrywanie ust 
i nosa z wyłączeniem 
rzecz jasna, kąpieli.

 
MOK, biblioteka
i inne jednostki

Do pracy w prawie 
normalnym trybie 

wróciła też gnieźnień-
ska książnica, o czym 
piszemy na stronie 
7 oraz częściowo 
Miejski Ośrodek Kultury 
(strona 6). Dzieci na 
codzienne zajęcia 
przyjmują ponownie 
także Miejskie Świetlice 

Socjoterapeutyczne. 
Jednakże obowiązują 
tu limity osób (grupy do 
7 dzieci) oraz oczywi-
ście szczególne zasady 
higieny i bezpieczeń-
stwa. Placówki działają 
od poniedziałku do 
piątku, od 15.00 do 
19.00 lub 15.30 do 19.30. 
Warto wspomnieć, że 
ruszyła także rekrutacja 
na nową turę zajęć, 
która zaczyna się we 
wrześniu. Szczegóły: 61 
425 82 57. 

Informacje doty-
czące działalności 
instytucji i nowych za-
sad, w oparciu o które 
aktualnie funkcjonują, 
znaleźć można na 
www.gniezno.eu (JLS)
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Budynek przy ul. Pocztowej 
posłuży wielu instytucjom miejskim
Prowadzone na sze-

roką skalę prace 
modernizacyjne bu-
dynku po dawnym 
Gimnazjum nr 2 nabie-
rają tempa. Pierwotny 
termin ukończenia in-
westycji przewidziano 
na koniec kwietnia. 
Jednak w trakcie prac 
remontowych okazało 
się, że należy poszerzyć 
ich zakres w związku 
ze stanem technicz-
nym stropów pomiędzy 
kondygnacjami. Tym 
samym przesunięto 
termin zakończenia 

inwestycji na wrzesień 
2020 roku. 

Zdecydowano się 
również na dodatkowe 
prace związane z wy-
mianą instalacji cen-
tralnego ogrzewania 
i instalacji sanitarnej, 
które nie były uwzględ-
nione w pierwszym 
etapie prac remonto-
wych. Ich wykonanie 
pozwoli na umiesz-
czenie w budynku na 
drugim i trzecim piętrze 
kilku miejskich instytucji. 
Planuje się wykorzysta-
nie znajdujących się 

tam pomieszczeń na 
siedziby Straży Miejskiej, 
Monitoringu, Strefy 
Płatnego Parkowania, 
Rady Osiedla Koni-
kowo, Miejskiej Rady 
Seniorów, Zarzadzania 
Kryzysowego, a czę-
ściowo także na biura 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
oraz na użytek stowa-
rzyszeń i instytucji. Będą 
mogły one przenieść 
się do nowej siedziby 
do końca roku. 

Na parterze i w czę-
ści pomieszczeń pierw-

szego piętra obecnie 
mieści się Przedszkole 
nr 12. Rozstrzygnięty 
został już także prze-
targ na moderniza-
cję pozostałej czę-
ści pierwszego piętra 
na potrzeby nowego 
Żłobka Miejskiego nr 2. 
Środki finansowe na 
powstanie żłobka zo-
stały pozyskane z bu-
dżetu państwa oraz 
ze środków unijnych, 
o czym piszemy szerzej 
na kolejnej stronie In-
formatora.

W obiekcie wy-
konano już stosow-
ne wyburzenia ścian, 
wymianę 14 stropów, 
wybudowano szyb 
windy osobowej, po-
łożono instalacje: sa-
nitarną i elektryczną 
oraz wykonano szeroki 
zakres prac ogólnobu-
dowlanych. Całkowity 
koszt adaptacji budyn-
ku to prawie 5 milio-
nów złotych, z czego 
niemal 4,5 mln zł to 
środki pochodzące 
z dwóch dofinanso-
wań (więcej w artykule 
na str. 11). (JLS)
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Wsparcie dla potrzebujących uczniów

Kwotę prawie 100 
tysięcy złotych po-

zyskało Miasto Gniezno 
na zakup sprzętu kom-
puterowego, który ma 
pomóc potrzebującym 
uczniom w zdalnej na-
uce. 

Epidemia koronawi-
rusa wymusiła bowiem 
z dnia na dzień prze-
organizowanie życia 
także w tym obszarze. 

Wśród uczniów są 
tacy, dla których nie-
możliwe było realizo-
wanie szkolnej podsta-
wy programowej onli-
ne ze względu na brak 

sprzętu komputerowe-
go. W związku z powyż-
szym, Miasto Gniezno 
przystąpiło do projektu 
Ministerstwa Cyfryzacji 
„Zdalna szkoła”, który 
umożliwiał zakup nie-
zbędnego sprzętu ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, program 
operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-
2020. 

W ramach projek-
tu pozyskano kwo-
tę 99.976,86 złotych, 
co pozwoliło zakupić 
43 laptopy, 15 ruterów 

Powstanie drugi miejski żłobek
Miasto Gniezno 

otrzymało dwa 
dofinansowania na 
stworzenie miejsc w no-
wopowstającym żłobku 
miejskim. Wartość pro-
jektów, których bene-
ficjentem jest Miasto 
Gniezno to kwota 4 996 
081 złotych, z czego aż 
4,5 mln złotych to środki 
zewnętrzne.

Projekt „Maluch+ 
2020” o wartości ponad 
1 mln 400 tys. złotych to 
wsparcie pochodzące 
z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecz-
nej. „Nowe miejsca dla 
maluchów w Gnieźnie” 
to z kolei program fi-
nansowany ze środków 
Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-
2020 z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Wartość tego dofinan-
sowania to ponad 3 mln 
złotych. 

W ramach inwestycji, 
która aktualnie realizo-
wana jest w budynku 
przy ulicy Pocztowej 11, 
planowane jest utworze-
nie 75 nowych miejsc 
dla dzieci do trzeciego 
roku życia. Nowopow-

stały żłobek, składać 
się będzie z trzech od-
działów, zlokalizowa-
nych w budynku w peł-
ni dostosowanym do 
potrzeb najmłodszych, 
na zewnątrz którego 
powstanie także nowy 
plac zabaw.

Tym samym po-
wstanie drugi żłobek 

w Gnieźnie; będzie on 
osobną jednostką, za-
rządzaną przez dyrekto-
ra i obsługiwaną przez 
nowo zatrudnioną kadrę 
pracowników. Nabór do 
placówki planowany 
jest na październik 2020 
roku, tak by dzieci mogły 
rozpocząć korzystanie ze 
żłobka od listopada. (JLS)

oraz 15 kart SIM z do-
stępem do Interne-
tu, które przekazano 

szkołom (a docelowo 
43 uczniom) z terenu 
Gniezna. (JLS)
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Urząd Miejski kontynuuje działania z lat 2017-2019 wpływające na poprawę jakości wody 
w jeziorach Jelonek oraz Winiary.

Dotychczas najwięk-
szy efekt osiągnięto 

na „Wenecji”, gdzie 
dzięki budowie systemu 
sedymentacyjno-filtra-
cyjnego udało się uzy-
skać znaczne odcięcie 
dopływu zanieczysz-
czeń oraz biogenów 
sprzyjających zarastaniu 
jeziora.

W tym roku naj-
większą inwestycją 

mającą wpłynąć na 
oczyszczenie wody 
jest budowa nowego 
kolektora kanalizacji 
przy ul. Kostrzewskiego. 
Realizowana przez PWiK 
inwestycja o warto-
ści ponad 6,1 mln zł 
pozwoli odciążyć wę-
zeł kanalizacyjny przy 
ul. Dalkoskiej, gdzie 
do tej pory przy gwał-
townych opadach 

dochodziło do przele-
wów i dostawania się 
ścieków do Strugi Gnieź-
nieńskiej. Oprócz tego, 
na 2020 rok Miasto pla-
nuje także utrzymanie 
systemu filtracyjnego na 
Strudze (koszt 39,5 tys. 
złotych), zarybianie 
szczupakiem (2,5 tys. zł) 
oraz wynajem urządze-
nia napowietrzającego 
dno jeziora (6,4 tys. zł). 

Równolegle trwają 
prace na jeziorze Wi-
niary. W tym roku, ze 
względu na uszczuplo-
ne środki, prowadzona 
była jedynie miejscowa 
wycinka rdestnicy kę-
dzierzawej – planowane 
są natomiast zabiegi 
inaktywacji biogenów, 
jakie mogą powstać po 
jej przekwitnięciu (koszt: 
10 tys. zł). (DG)

Spacery badawcze i konsultacje społeczne
Po styczniowych konsultacjach na temat otoczenia jeziora Jelonek, w czerwcu odbyły się 
kolejne spotkania z mieszkańcami. Tym razem, dotyczące przyszłości terenów pokolejo-
wych oraz nowych tras rowerowych.

W pierwszy weekend 
czerwca zainte-

resowani mieszkańcy 
Gniezna mogli wziąć 
udział w specjalnych 
spacerach badawczych 
po zdegradowanych 
terenach należących 
do PKP. Spacery były 
prowadzone przez wi-
ceprezydenta Jarosła-
wa Grobelnego oraz 
pracowników Wydziału 
Architektury i Urbanistyki 
UM. Podczas niemal 
trzygodzinnej wędrówki 
mieszkańcy zgłaszali 
wiele uwag dotyczą-
cych ewentualnych 
nowych funkcji terenu.

Poszerzone konsul-
tacje odbywają się 
w ramach projektu 
„Partycypacja w pla-
nowaniu” wspólnie 
z Fundacją Stabilo. 
Zgłaszane pomysły bę-

dą wzięte pod uwagę 
podczas konstruowania 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, zgodnie 
z którym państwowa 

spółka PKP będzie mo-
gła poszukiwać doce-
lowych inwestorów.

Kolejne ze spotkań 
z mieszkańcami odbyły 
się 9 (podsumowanie 

konsultacji tras rowe-
rowych) i 20 czerwca 
(kolejne spotkanie kon-
sultacyjne dot. zagospo-
darowania terenów przy 
jez. Jelonek). (DG)
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GNIEŹNIEŃSKI
TELEFON ZAUFANIA
Jeżeli:

- potrzebujesz pomocy w problemach wychowawczych;

- jesteś ofiarą lub świadkiem domowej przemocy psychicznej lub fizycznej;

- czujesz, że potrzebujesz wsparcia psychologicznego;

- wpadłeś w tarapaty i nie wiesz jak się z nich wydostać;

- zostałeś skrzywdzony i nie wiesz jak się bronić;

- nie wiesz, jak napisać pismo o pomoc lub do jakiej instytucji się zwrócić;

577 948 059 (9.00 - 13.00)

884 301 411 (13.00 - 16.00)

577 948 060 (16.00 - 19.00)

ZADZWOŃ!

Pamiętaj! Nie musisz ze swoimi 
problemami borykać się sam! 

Budżet Obywatelski zawieszony
W związku z panu-

jącą epidemią 
koronawirusa wszyst-
kie realizowane oraz 
zaplanowane do re-
alizacji projekty wy-
łonione w ramach 
Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Gnie-
zna zostały zawie-
szone.

Dotyczy to między 
innymi planowanych 

do realizacji na ten 
rok zadań, czyli:
• budowy placu 

zabaw dla dzieci 
wraz z przebudo-
wą boiska piłkar-
skiego przy ulicy 
Sikorskiego,

• budowy minitoru 
żużlowego oraz 
toru do pitbike,

• budowy skate-par-
ku przy ul. Cze-

remchowej z funk-
cją sceny plene-
rowej.
W związku koniecz-

nymi przesunięciami 
w miejskim budże-
cie nie będzie także 
realizowana proce-
dura Budżetu Oby-
watelskiego Miasta 
Gniezna na 2021 rok.

Urząd Miejski ser-
decznie dziękuje 

wszystkim szczegól-
nie zaangażowanym 
w tematykę Budże-
tu Obywatelskiego: 
uczestnikom konsul-
tacji społecznych, 
które odbyły się w lu-
tym w Starym Ra-
tuszu, zgłaszającym 
uwagi do regulami-
nu, autorom projek-
tów oraz głosującym 
gnieźnianom. (DG)
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Pracowite pszczoły 
zagościły w Gnieź-

nie w ramach projek-
tu pasieki miejskiej. 
W 4 ulach zamieszkało 
około 200.000 pszczół, 
którymi opiekują się 
pracownicy Zakładu 
Zieleni Miejskiej, a także 
profesjonalny pszcze-
larz. 

O tym, że pszczo-
ły są pożyteczne i po-
trzebne nikogo chyba 
nie trzeba przekony-
wać. W samej Europie 
zapylają aż 84 procent 
roślin uprawnych, nie 
wspominając o waż-
nych dla ekosystemu 
kwiatach czy krzewach. 

Pszczoły miejskie z pew-
nością nie narzekają 
także na brak poży-
wienia. Mogą korzystać 
z wielu kwiatów rosną-
cych w parkach, ogro-
dach czy skwerach – 
na przykład z róż ma-
rathon, które rozkwitły 

ostatnio na rabatach 
przy ulicy Chrobrego. 
Pojedynczy owad mo-
że w poszukiwaniu pył-
ku przelecieć do 5 kilo-
metrów, a więc nawet 
odwiedzić nasz balkon 
znajdujący się po dru-
giej stronie miasta. 

W celach edukacyj-
nych miejską pasiekę, 
znajdującą się na terenie 
ZZM przy ul. Sobieskiego, 
można oczywiście od-
wiedzić, po uprzednim 
telefonicznym umówie-
niu się po numerem 61 
426 04 26. (WK)

Rusza program dofinansowania budowy
przydomowych zbiorników retencyjnych

W związku z nasila-
jącymi się zmia-

nami klimatycznymi: 
długotrwałymi okresa-
mi suszy czy nawalny-
mi deszczami powo-
dującymi lokalne pod-
topienia, ogromnego 
znaczenia w każdym 
mieście nabiera pozo-
stawienie wód opado-
wych w naturalnej zlew-
ni. Przyczynia się to do 
utrzymania właściwego 
poziomu zasobów wód 
gruntowych, poprawy 
lokalnego mikroklima-
tu i bioróżnorodności 
oraz ograniczenia wy-
korzystania wody pitnej 
do podlewania i celów 
gospodarczych.

Gnieźnieński magi-
strat przygotował więc 
projekt uchwały w spra-
wie udzielania dotacji 
z budżetu miejskiego 
na budowę systemów 
służących do zatrzymy-
wania i wykorzystywa-
nia wód opadowych 
i roztopowych w miej-
scu ich powstawania, 
czyli w obrębie działki, 
na której usytuowane 
są budynki mieszkalne. 
Systemy te to przede 
wszystkim zbiorniki na-
ziemne i podziemne, 
studnie chłonne i sys-
temy rozsączające. Pla-
nowana wysokość do-
tacji dla mieszkańców, 
którzy podejmą się ta-

kiej inwestycji to 50% jej 
kosztów, jednak nie wię-
cej niż 1000 złotych na 
budynek jednorodzinny 
i 4000 złotych na budy-
nek wielorodzinny.

Po przyjęciu w tej 
sprawie uchwały przez 
Radę Miasta Gniezna 

najpewniej pod koniec 
lipca tego roku ruszy na-
bór wniosków, o czym 
mieszkańcy zostaną po-
informowani na miej-
skiej stronie internetowej 
www.gniezno.eu oraz na 
Facebooku (Królewskie 
Gniezno). (WK)
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Coraz więcej materiałów 
na miejskim kanale YouTube

Od kilku lat coraz bardziej aktywna jest obecność Urzędu Miejskiego w internecie. Obok 
popularnych i funkcjonujących już od dłuższego czasu oficjalnych profilów na Facebooku 
(Królewskie Gniezno) i Instagramie (@krolewskiegniezno) ostatnio coraz więcej publikacji 
oferuje miejski kanał na portalu YouTube, gromadzący materiały filmowe oraz transmisje 
na żywo: sesji i komisji Rady Miasta czy czatów z Prezydentem.

W ostatnich tygo-
dniach osoby śle-

dzące miejski profil mo-
gły obejrzeć m.in. po-
stępy w pracach na ul. 
Rzeźnickiej, wspominki 
czterech ostatnich wło-
darzy Gniezna z okazji 
30-lecia samorządu czy 
film, w którym obecny 
Prezydent odpowiada 
na pytania najmłod-
szych gnieźnian z oka-

zji Dnia Dziecka. 
Aby być na bieżąco 

z publikowanymi mate-
riałami, wystarczy za-
logować się na stronie 
YouTube.com, wyszu-
kać kanał „Królewskie 
Gniezno” i kliknąć czer-
wony przycisk „SUBSKRY-
BUJ” a następnie sym-
bol dzwonka, który po-
jawi się po prawej stro-
nie. (DG)

Ponad 8 tysięcy bezpłatnych maseczek
trafiło do gnieźnieńskich seniorów
Troska o najbardziej 

narażoną na powi-
kłania związane z ko-
ronawirusem grupę 
społeczną, a także 
obowiązek noszenia 
maseczek w miejscach 
publicznych spowodo-
wały, że Miasto Gnie-
zno postanowiło ob-
darować maseczką 
tych, o których należało 

w związku z epidemią, 
zadbać najbardziej. 

Akcja „bezpłatna 
maseczka dla seniora” 
skierowana była do 
gnieźnian powyżej 60. 
roku życia. Wszyscy, 
którzy chcieli otrzymać 
bezpłatną maseczkę 
wielokrotnego użytku, 
mogli zgłosić zamó-
wienie telefonicznie, 

mailowo czy poprzez 
wysłanie SMS. 

Zarówno zainte-
resowanie, jak i ilość 
płynących w kierunku 
organizatorów akcji 
budujących słów i po-
dziękowań, okazały się 
bardzo duże. Między 
15 kwietnia a 5 maja, 
bezpiecznie dostar-
czono ponad 8 tysięcy 

maseczek. W przed-
sięwzięciu wzięli udział 
pracownicy Urzędu 
Miejskiego, pracownicy 
GOSiR, a także wolonta-
riusze z Miejskich Świetlic 
Socjoterapeutycznych, 
którym za szczególne 
zaangażowanie podzię-
kował na specjalnym 
spotkaniu Prezydent 
Miasta Gniezna. (JLS)

Oficjalny miejski kanał YouTube.



Nie daj się
OSZUKAĆ

„na policjanta”

POLICJA RADZI I OSTRZEGA!

Policja radzi:

POLICJA NIGDY NIE PROSI O PIENIĄDZE!

Osoba, która do ciebie dzwoni, podaje 
się za policjanta, funkcjonariusza CBŚP, 
krewnego, itp.
 
Przekazuje nieprawdziwą informację 
grając na twoich uczuciach. 

Oddajesz jej swoje pieniądze. 

Opadają emocje i okazuje się, 
że zostałeś oszukany. 
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4

Jak działają oszuści?

Rozłącz się! 
Skontaktuj się z rodziną!
Nie podejmuj pochopnych 
decyzji!


