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Pomoc w zakupach dla seniorów
Miasto Gniezno 

w związku ze sta-
nem epidemii, w okresie 
jej trwania, wprowadza 
dla seniorów usługę do-
starczenia niezbędnych 
produktów żywnościo-
wych i higienicznych. 
Koszt zamówionych ar-
tykułów, pokrywa oso-
ba zainteresowana – za 
pomocą gotówki lub 

kart płatniczych. Usłu-
ga realizowana będzie 
maksymalnie dwa razy 
w tygodniu. 

Z pomocy mogą sko-
rzystać osoby w wieku 
powyżej 60 roku życia, 
mieszkające na terenie 
Gniezna, które nie są 
w stanie samodzielnie 
wyjść z domu, nie mają 
nikogo do pomocy i nie 

są objęte kwarantanną. 
Zgłoszenia przyjmuje 
MOPS: 666 929 551, od 
poniedziałku do piątku, 
od 8.00 do 17.00.

Podczas rozmowy 
należy podać imię, na-
zwisko, adres i numer te-
lefonu. Pracownik zapy-
ta także o wiek oraz sy-
tuację rodzinną. Osoba 
zainteresowana zostanie 

zweryfikowana pod ką-
tem kwalifikowania się 
do pomocy, otrzyma 
również indywidualny 
kod, który należy podać 
w momencie realizacji 
zamówienia. Tym nume-
rem będzie się również 
posługiwała osoba do-
starczająca, wyposażo-
na w specjalny identy-
fikator. (WK)
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Trasy rowerowe 
tematem żywej dyskusji

Od marca 2019 
roku, kwestia tras 

rowerowych w Gnieźnie 
jest często poruszana, 
zarówno wśród urzędni-
ków, jak i mieszkańców, 
którym bardzo zależy 
na zmianie obecnego 
stanu rzeczy. Koncep-

cję rozwiązań w tym 
zakresie Urząd Miejski 
zlecił firmie zewnętrznej, 
która przygotowała 
projekt dróg rowero-
wych w naszym mie-
ście. Jako, że temat 
jest trudny, zaprezen-
towana koncepcja 

nasuwała wiele pytań.
Przyczynkiem do 

wspólnej dyskusji i omó-
wienia przygotowanej 
koncepcji, było spe-
cjalne obywatelskie 
spotkanie, które odbyło 
się 22 lutego w Sta-
rym Ratuszu. Wzięli 
w nim udział urzęd-
nicy zajmujący się 
poruszaną kwestią, 
przedstawiciele firmy 
opracowującej sieć 
tras, radni oraz oczy-
wiście sami rowerzyści. 
Głównym elementem 
toczących się rozmów 
były rozwiązania, które 
dążą do zbudowania 
kompromisu pomiędzy 
potrzebami cyklistów, 
a technicznymi możli-
wościami zarządców 

dróg (których w Gnieź-
nie jest czterech).

Część założeń, 
uznanych za nieza-
sadne, zostało usunię-
tych z koncepcji. Inne, 
równie istotne kwe-
stie, dotyczące m.in. 
ul. Konikowo, Żwirki 
i Wigury, al. Reymonta, 
Wiaduktu Solidarno-
ści czy ul. Gdańskiej 
zostały przekazane 
do ponownej analizy. 
Podsumowanie wszyst-
kich prowadzonych 
do tej pory działań, 
których finałem ma 
być końcowe zapro-
jektowanie tras rowero-
wych, będzie tematem 
kolejnego zebrania 
Zespołu ds. tras rowe-
rowych. (SzD)

Gniezno rowerową stolicą Polski?
W ubiegłym roku 

rywalizacja o Pu-
char Rowerowej Stolicy 
Polski wzbudziła zainte-
resowanie gnieźnian. 
I choć ciepło promieni 
słonecznych zachęca 
do częstszych space-
rów oraz wycieczek ro-
werowych, to niestety 
sytuacja epidemiczna, 
z którą przyszło nam się 
obecnie mierzyć, wpły-
wa zasadniczo na pla-

ny tegorocznej edycji 
przedsięwzięcia. 

Maj 2020 miał być 
czasem, w którym cykli-
ści w całej Polsce plano-
wali powalczyć o mia-
no Rowerowej Stolicy. 
Prawdopodobnie ter-
min zostanie zmieniony, 
a odpowiednie informa-
cje ukażą się z wyprze-
dzeniem. I choć trudno 
teraz rekomendować 
wspólne przejażdżki i ro-

werowe spotkania, to 
można pamiętać o in-
dywidualnych przygo-
towaniach. 

Możliwe, że rowery 
czekają jeszcze na roz-
poczęcie sezonu w ga-
rażach, piwnicach i tym 
podobnych miejscach. 
Skoro spędzamy czas 
w domach, warto już 
teraz do nich zajrzeć 
i prawdzić ich stan tech-
niczny. Nie zapominajmy 

również o domowych 
ćwiczeniach, aby roz-
ruszać się przed rowe-
rowymi wojażami. 

Organizatorzy akcji 
liczą na wsparcie lokal-
nych partnerów rowe-
rowych, z którymi posta-
rają się stworzyć krótkie 
instrukcje, jak przygoto-
wać siebie i sprzęt na 
sezon. W miarę możli-
wości pojawią się też 
internetowe informacje 
o ważnych aspektach 
poruszania się rowerem, 
bezpieczeństwie oraz 
plusach wyboru roweru 
zamiast innych środków 
lokomocji. Warto więc 
obserwować stronę in-
ternetową miasta i profil 
Królewskie Gniezno na 
FB. (SzD)



GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI4
ZI

EL
EŃ

Widzisz wandali w akcji? 
Reaguj i zgłaszaj!

Gniezno z każdym ro-
kiem staje się pięk-

niejsze i bardziej zielone. 
Remontowane są kolej-
ne skwery, parki, kamie-
nice. Większość gnieź-
nian potrafi do doce-
nić, są jednak i tacy, 
którzy nie tylko nie po-
magają, ale celowo 
i bezsensownie niszczą 
nasze wspólne mienie.

Tylko w ciągu ostat-
nich miesięcy wandale 
„ozdobili” sprayem no-
we ławki w Dolinie Po-
jednania i nowo zamon-
towane schody prowa-
dzące nad Jezioro Je-
lonek. Farbą potrakto-
wano także kwaterę 
żołnierzy radzieckich 

na cmentarzu przy uli-
cy Witkowskiej. Ukoro-
nowaniem tych kary-
godnych zachowań 
było jednak bezmyślne 
złamanie dziesięciu no-
wo posadzonych drzew 
w Parku Trzech Kultur. 

Takie zachowania 
szkodzą nam wszyst-
kim. Zniszczenia trzeba 
usunąć, czasem za du-
że pieniądze, a nasa-
dzenie nowych drzew 
kosztować będzie na-
wet dwadzieścia tysię-
cy złotych. Nie wspo-
minając o niepotrzeb-
nej pracy, jaką muszą 
wykonać urzędnicy, 
budowlańcy oraz pra-
cownicy Zakładu Ziele-

ni Miejskiej. 
Dlatego apelujemy 

do wszystkich gnieźnian: 
jeżeli widzisz wanda-
li, którzy niszczą nasze 
wspólne mienie, zawia-

dom odpowiednie służ-
by – Straż Miejską (61 
426 05 10, 604 512 000) 
lub Policję (112). Wspól-
nie dbajmy, aby nasze 
miasto było ładne! (WK)

Gnieźnianie kochają 
Weneję i chcą o niej 
rozmawiać

Jezioro Jelonek czeka 
rewitalizacja. Jej pro-

jektanci przygotowali wi-
zualizacje planowanych 
zmian, z którymi miesz-
kańcy mogli zapoznać 
się podczas lutowego 
spaceru badawczego.  

18 stycznia ze Skweru 
im. Miasta Speyer nad 
Jeziorem Jelonek, po-
pularnie nazywanym 
Wenecją, wyruszył spa-
cer badawczy, w trak-
cie którego odbyły się 
konsultacje społeczne 
z mieszkańcami. Prezy-
dent miasta, Tomasz Bu-
dasz, kierownik Zakładu 
Zieleni Miejskiej w Gnieź-

nie Małgorzata Kania, 
a także przedstawiciele 
firmy projektowej – 1050. 
Pracownia architektury, 
opowiedzieli o plano-
wanych na tym terenie 
zmianach. Uczestnicy 
spaceru wzięli też udział 
w ożywionych dysku-
sjach, wyrażali swoje 
zdanie i mogli uzyskać 
odpowiedzi na wiele 
nurtujących pytań. 

Wenecja i teren 
wokół niej ma przede 
wszystkim służyć miesz-
kańcom Pierwszej Sto-
licy. Twórcom projektu 
zależy zatem na więk-
szej dostępności dla 

mieszkańców, stąd 
przewidziane w pro-
jekcie ławki, miejsca do 
wypoczynku, rekreacji. 
Planuje się nawierzch-
nię dostosowaną do 
jazdy na rowerze czy 
rolkach. Teren ma być 
doświetlony, a także 
objęty monitoringiem, 
a w okolicy placu za-
baw ma powstać to-
aleta. Planowane jest 

także ożywienie wyspy, 
wskrzeszenie amfiteatru, 
stworzenie miejsca żyją-
cego kulturą i tętniące-
go życiem. 

Obecnie, powstaje 
projekt wykonawczo-
-budowlany inwestycji, 
uwzględniający wiele 
uwag i pomysłów ze 
strony mieszkańców, 
który gotowy będzie 
do końca czerwca. (WK)
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Dzięki miejskiemu dofinansowaniu 
wymienione zostaną kolejne piece

Osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy, 

osoby prawne, a także 
wspólnoty mieszka-
niowe, ponownie 
mogły ubiegać się 
o dofinansowanie na 
trwałą zmianę systemu 
ogrzewania z paliwa 
stałego na ogrzewanie 
gazowe, elektryczne 
bądź podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłow-
niczej. Od stycznia 
można było składać 
wnioski w ramach 
kolejnej edycji pro-
gramu „Lepsza jakość 
powietrza w Gnieźnie”. 
Nabór zakończył się 
6 marca. 

Łącznie złożono 
aż 46 spełniających 
wymogi wniosków. 

Dotyczą likwidacji 
99 źródeł ciepła na 
paliwo stałe w 61 lo-
kalach i budynkach. 
O tym, które otrzymają 
dofinansowanie z do-
stępnej puli 100 tys. 
złotych, zadecyduje 
na podstawie listy 

rankingowej specjalna 
komisja.

Zasady udzielania 
dotacji celowych z bu-
dżetu Miasta Gniezna 
na dofinansowanie 
zmiany źródeł ogrze-
wania określiła Rada 
Miasta Gniezna. Wy-

sokość dotacji wynosi 
50% kosztów kwalifiko-
wanych, jednak nie 
więcej niż 2500,00 zł 
dla lokali lub budyn-
ków z istniejącą instala-
cją c.o. i 4000,00 zł dla 
lokali lub budynków 
bez instalacji c.o. (WK)

Segregacja śmieci 
to teraz obowiązek 
każdego mieszkańca

Od 1 kwietnia 2020 
roku wszyscy gnieź-

nianie mają obowiązek 
segregowania odpa-
dów. Wysokość mie-
sięcznej opłaty za go-
spodarowanie odpada-
mi komunalnymi wynosi 
24 złote od mieszkańca. 
Gdy śmieci nie będą po-
segregowane, odpady 
zostaną odebrane, ale 
naliczona zostanie opła-
ta podwyższona: 48 zło-
tych od mieszkańca. 

Osoby, które do tej 
pory nie segregowały, 
musiały do 31 marca 
złożyć deklarację, w któ-

rej wybrały selektywny 
sposób gromadzenia 
odpadów. Brak takiego 
dokumentu spowoduje 
wszczęcie postępowa-
nia administracyjne-
go i nałożenie opłaty 
podwyższonej. Zasady 
prawidłowej segregacji 
znaleźć można na ostat-
niej stronie tego numeru 
Informatora. 

Odpowiedz i  na 
wszelkie pytania w tym 
temacie można uzy-
skać w Urzędzie Miej-
skim w Gnieźnie pod 
numerami: 61 426 04 
85, 61 426 04 86, 61 426 

04 50 lub mailowo: kin-
ga.tekien@gniezno.eu. 
Wprowadzenie obo-
wiązkowej segregacji 

odpadów wynika ze 
zmiany przepisów usta-
wy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku. (WK)
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Palisz śmieci? Czeka cię spora kara!

Spalanie niedozwo-
lonych odpadów 

jest jedną z głównych 
przyczyn pogarszające-
go się stanu powietrza. 
Przynosi to katastrofalne 
skutki nie tylko dla śro-
dowiska, ale głównie 
dla naszego zdrowia. 
Szkodliwe substancje, 
jak tlenek i dwutlenek 

węgla, dwutlenek siarki, 
chlorowodór i cyja-
nowodór powodują 
choroby, zwłaszcza 
dzieci i osób starszych. 
Pojawiają się alergie, 
atakowany jest układ 
oddechowy.

Tylko w styczniu 
2020 roku Straż Miejska 
odnotowała prawie 50 

Wraki aut coraz 
większym problemem

Porzucanie na ulicach 
wyeksploatowanych 

pojazdów, które nie 
tylko szpecą przestrzeń 
publiczną, zajmują miej-
sce parkingowe, ale 
również przyczyniają 
się do zanieczyszczenia 
środowiska, to zjawisko 
występujące w wielu 
polskich miastach, rów-
nież w Gnieźnie.  

W przypadku ujaw-
nienia samochodu 
pozostawionego na 
drodze publicznej i w 
strefie zamieszkania bez 
tablic rejestracyjnych, 
lub auta, którego stan 
wskazuje na to, że nie 

jest używane, Straż 
Miejska może zlecić 
odholowanie go na 
parking strzeżony. Jeżeli 
nie zostanie stamtąd 
odebrane w ciągu 6 
miesięcy, przechodzi na 
własność gminy.

Przed odholowa-
niem strażnicy miejscy 
dokładają wszelkiej 
staranności, aby po-
wiadomić właściciela 
o koniecznym usunięciu 
pojazdu. Tylko w tym 
roku ujawniono 40 aut, 
które nosiły znamiona 
porzuconych wraków. 
W przypadku trzydziestu 
z nich, właściciele odpo-

interwencji związanych 
z tym procederem, 
w tym 14 w firmach. 
Aby jeszcze bardziej 
położyć nacisk na 
ochronę środowiska, 
od lutego działają 
w terenie miasta eko-
patrole składające się 
ze strażnika miejskiego 
i inspektora Wydziału 

Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego, które 
kontrolują dzielnice mia-
sta o różnych porach. 
Patrol wyposażony jest 
w pojemnik do poboru 
próbek paleniskowych 
oraz wilgotnościomierz, 
którym łatwo można 
sprawdzić drewno opa-
łowe. 

P r z y p o m n i e ć 
i ostrzec należy, że za 
spalanie odpadów 
w piecach grozi man-
dat do 500 złotych lub 
sądowa kara grzywny 
nawet do 5 tysięcy 
złotych. Uniemożliwie-
nie przeprowadzenia 
kontroli osobom upraw-
nionym jest z kolei prze-
stępstwem. Interwencje 
można zgłaszać do 
Straży Miejskiej: 61 426 
05 10 i 604 512 000 lub 
na Policję: 112. (JLS)

wiedzieli na wezwania 
do usunięcia i sami zro-
bili porządek. Pozostałe 
dziesięć odholowano 
na parking. 

Sprawca ewident-
nego zanieczyszczania 
lub zaśmiecania miejsca 

publicznego może otrzy-
mać mandat do 500 zło-
tych albo sądową karę 
nagany, a oprócz tego 
musi zapłacić koszty 
holowania i parkowania 
w kwocie od 480 złotych 
wzwyż. (JLS)
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101 lat wolnej Polski
Niezwykle podnio-

sły wymiar miały 
obchody 101. rocznicy 
wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego 
w Gnieźnie, które od-
były się 28 grudnia. 
Tradycyjny program 
uroczystości uzupełnio-
ny został o wyjątkowy 
punkt – przyznanie 
tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta 
Gniezna.

Wydarzenia rozpo-
częły się Mszą świętą 
pod Akropolem Bohate-
rów, gdzie zgromadzeni 
oddali hołd poległym 
za naszą małą Ojczy-
znę. W tym miejscu 
wybrzmiał także głos 
aktorki, która wcielając 
się w kobietę z czasów 
Powstania, ukazała 
rolę powstańczych żon, 
matek i córek – cichych 
bohaterek zrywu. 
Po uroczystościach na 
cmentarzu, wydarze-
nia przeniosły się do 
Starego Ratusza, gdzie 
odbyła się uroczysta 
Sesja Rady Miasta. 
Tam wyróżniono osoby 
zasłużone dla Pierwszej 
Stolicy.

Medalem Jubile-
uszowym odznaczony 
został Jan Socha, 
niegdyś m.in. wicepre-
zydent Miasta Gniezna, 
a Medalem Korona-
cyjnym Hubert Paluch, 
w latach 2013-2019 
Rektor Gnieźnieńskiej 
Szkoły Wyższej Milenium. 
Najwyższe z możliwych 
odznaczeń, tytuł Ho-
norowego Obywatela 
Miasta Gniezna, przy-
znane zostało doktoro-
wi Marianowi Fludrowi.

Ten znany wszystkim 
lekarz, będący niemal 
żywą legendą, praktykę 

otworzył w 1993 roku 
i prowadzi ją do dziś, 
przyjmując o każdej 
porze dnia i nocy. Za-
angażowanie w sprawy 
pacjenta i empatia, 
jaką kieruje się w sto-
sunku do drugiego czło-
wieka sprawiły, że jest 
to postać niebudząca 
żadnych kontrowersji. 
O jego zasługach dla 
Pierwszej Stolicy najdo-
bitniej świadczy fakt, 
że wspomniana Sesja 
Rady Miasta spotkała 
się prawdopodobnie 
po raz pierwszy z tak 
dużym zainteresowa-

niem mieszkańców, 
którzy tłumnie przybyli 
do Starego Ratusza, 
aby wyrazić swoją 
wdzięczność dla ich 
ukochanego doktora.

O historii sprzed lat 
przypomniano tego 
dnia również w ramach 
wydarzeń towarzy-
szących: odbyły się 
warsztaty w Domu 
Powstańca Wielko-
polskiego, składanie 
kotylionów, prezentacje 
rekonstruktorów oraz 
koncert kolęd i pieśni 
patriotycznych w Sta-
rym Ratuszu. (WK)



Koronawirus to nowy rodzaj zagrożenia, 
naukowcy nic o nim nie wiedzą.

Naukowcy znają 7 różnych koronawiru-
sów. Średnio raz na dekadę pojawia się 
nowy koronawirus u ludzi. Wywołuje on 
rozmaite choroby układu oddechowe-
go. 

FA
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Z

Nie ma lekarstwa na koronawirus 
SARS-CoV-2.

Na razie nie ma szczepionki przeciwko 
koronawirusowi SARS-CoV-2. Niedostęp-
ne są też leki hamujące namnażanie się 
tego wirusa. 
Lekarze stosują dotychczas znane leki, 
które pomagają zwalczyć objawy cho-
roby wirusowej (leczenie objawowe).
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W
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Koronawirus jest bardziej zaraźliwy niż 
dotychczas znane nam wirusy.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest bardzo 
zakaźny, ale daleko mu do zakaźności 
wirusów od dawna znanych ludzkości, 
takich jak wirus odry czy ospy wietrznej.

FA
ŁS

Z

Przebieg wywołanej przez koronawirusa 
choroby COVID-19 jest bardzo niebez-
pieczny i kończy się często śmiercią 
pacjenta.

U 80% chorych, przebieg choroby jest 
łagodny, ciężkie powikłania występują 
u osób starszych, z obniżoną odporno-
ścią i chorobami przewlekłymi.
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COVID-19 powoduje więcej zgonów, 
niż grypa sezonowa.

Około 3,4 procent potwierdzonych 
przypadków COVID-19 było śmiertel-
nych, podczas gdy w przypadku grypy 
jest to poniżej 1 procent. PR
A

W
DA
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Koronawirus może się przenieść na rze-
czach np. paczkach z Chin.

Zanim zostaną dostarczone do Polski, 
wirus zginie. Czas jego utrzymywania się 
na powierzchni zależy od wilgotności 
i temperatury powietrza.FA

ŁS
Z

Koronawirus przenosi się drogą kropel-
kową, tak jak wirus grypy.

Nosiciel wirusa zakaża podczas kaszlu, 
kichania, mówienia. Jeśli jednak 
dotkniesz czegoś, co miało kontakt ze 
śliną osoby zakażonej, a potem 
dotkniesz twarzy – okolic nosa, oczu, 
uszu i ust, możesz się zakazić.

Psy i koty mogą przenosić 
koronawirusa.

Obecnie brak dowodów naukowych 
na przenoszenie koronawirusa SARS- 
CoV-2 przez psy i koty. Jednak należy 
pamiętać o myciu rąk po głaskaniu 
bądź dotykaniu psa lub kota.
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Koronawirus przenosi się na pienią-
dzach, telefonach, klamkach, przyci-
skach w windzie.

Wirusy mogą przetrwać do kilku godzin 
na rzeczach, na których znajdują się 
wydzieliny np. ślina. Należy pamiętać, 
o myciu rąk.
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Nie wiadomo, jak dużo czasu mija od 
zakażenia się koronawirusem do 
zachorowania. Jeśli więc ktoś był 
w kraju wysokiego ryzyka w grudniu, 
może zakażać.

Objawy choroby pojawiają się między 
drugim a czternastym dniem od zakaże-
nia.
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Alkohol chroni przed wirusem.

Picie alkoholu nie chroni przez wirusem. 
Alkohol obniża odporność organizmu. 
Wysokoprocentowy alkohol jest nato-
miast dobrym środkiem dezynfekują-
cym.FA
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Koronawirus jest niebezpieczny tylko 
dla osób starszych.

Zachorowania na COVID-19 obserwuje 
się we wszystkich grupach wiekowych. 
Ale najbardziej narażone na rozwinięcie 
ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby 
starsze, z obniżoną odpornością, której 
towarzyszą inne choroby, w szczególno-
ści przewlekłe.
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Jeśli byłeś w krajach wysokiego ryzyka 
w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwu-
jesz u siebie kaszel, wysoką gorączkę, 
kłopoty z oddychaniem, powinieneś 
zgłosić się do przychodni lub na SOR.

Jeśli podejrzewasz zakażenie koronawi-
rusem i pójdziesz do przychodni lub na 
SOR, będziesz zakażał innych. Zamiast 
tego bezzwłocznie, telefonicznie 
powiadom stację sanitarno-epidemio-
logiczną lub zgłoś się do oddziału 
zakaźnego.

Dzieci przechodzą COVID-19 łagodnie

Zazwyczaj choroba przebiega u dzieci 
łagodnie. Nie znaczy to jednak, że nie 
zakażają się wirusem, nie chorują, ani że 
nie mogą zakazić innych osób. Cięższą 
postacią choroby zagrożone są osoby z 
obniżoną odpornością lub towarzyszą-
cymi chorobami przewlekłymi.FA

ŁS
Z

Urządzenia do pomiaru temperatury 
mogą potwierdzić zakażenie koronawi-
rusem SARS-CoV-2

Urządzenia pomiarowe są w stanie 
wykryć, że u kogoś pojawiła się gorącz-
ka, ale nie są w stanie zidentyfikować jej 
przyczyny.
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Kiedy zrobi się ciepło, problem z koro-
nawirusem się skończy

Chociaż naukowcy zakładają, że wirus 
SARS-CoV-2 może podobnie do wirusa 
grypy wykazywać sezonowość, to brak 
jest wystarczającej liczby dowodów 
naukowych na wpływ temperatury i 
innych czynników środowiskowych na 
koronawirusa.
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Chinina pomaga na objawy COVID-19

Chinina jest lekiem na malarię, który 
wykazuje również słabe działanie prze-
ciwgorączkowe i przeciwbólowe, ale 
ma też skutki uboczne i stosowana w 
niewłaściwych dawkach może być 
bardzo szkodliwa. Nie „załatwiaj” sobie 
leków na receptę, zażywaj tylko to, co 
przepisze Ci lekarz.
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Witamina D nie zapobiega zakażeniu 
koronawirusem

Żadna witamina, w tym także D, w żad-
nych ilościach nie zwalcza koronawiru-
sa. Nadużywanie witamin i suplemen-
tów diety (bez konsultacji z lekarzem lub 
farmaceutą), zwłaszcza takich jak wita-
mina D, czyli rozpuszczalnych w tłusz-
czach, może organizmowi zaszkodzić.
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Mężczyźni ciężej chorują na COVID-19

Statystyki wskazują, że wśród osób 
ciężko chorych jest więcej mężczyzn. 
Naukowcy sprawdzają, czemu tak się 
dzieje.FA
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Myj ręce zwykłym mydłem w kostce, 
działa lepiej niż mydła w płynie i żele 
do mycia

Prawidłowe i częste mycie rąk, niezależ-
nie od rodzaju stosowanego mydła, jest 
podstawowym środkiem higieny.
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Ssij tabletki z cynkiem, dzięki temu wirus 
nie będzie namnażał się w gardle 
i nosie

Nie przyjmuj żadnych suplementów 
diety bez badań i konsultacji z lekarzem, 
gdyż ich nieprawidłowe przyjmowanie 
może być szkodliwe dla zdrowia. Nie 
wykazano przeciwwirusowego działa-
nia suplementów zawierających cynk.
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Źródło: https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy



MARZEC 2020 9

Koronawirus to nowy rodzaj zagrożenia, 
naukowcy nic o nim nie wiedzą.

Naukowcy znają 7 różnych koronawiru-
sów. Średnio raz na dekadę pojawia się 
nowy koronawirus u ludzi. Wywołuje on 
rozmaite choroby układu oddechowe-
go. 
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Nie ma lekarstwa na koronawirus 
SARS-CoV-2.

Na razie nie ma szczepionki przeciwko 
koronawirusowi SARS-CoV-2. Niedostęp-
ne są też leki hamujące namnażanie się 
tego wirusa. 
Lekarze stosują dotychczas znane leki, 
które pomagają zwalczyć objawy cho-
roby wirusowej (leczenie objawowe).
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Koronawirus jest bardziej zaraźliwy niż 
dotychczas znane nam wirusy.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest bardzo 
zakaźny, ale daleko mu do zakaźności 
wirusów od dawna znanych ludzkości, 
takich jak wirus odry czy ospy wietrznej.
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Źródło: https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy
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75. urodziny gnieźnieńskiej biblioteki

Na początku 1945 
roku, tuż po wy-

zwoleniu, Gniezno 
budziło się do życia 
powołując instytucje, 
zakłady, sklepy i inne 
miejsca niezbędne do 
codziennej egzystencji. 
Historia dzisiejszej Biblio-
teki Publicznej Miasta 
Gniezna zaczęła się 
jednak jeszcze wcze-
śniej, gdy przez okres 
wojny cisi bohaterowie 
dbali o zbiór książek 
i gazet, które posłużyły 
potem za zaczyn księ-
gozbioru.

18 lutego 1945 roku 
to moment uroczyste-
go otwarcia Świetlicy 
Czytelni Ludowej przy 
ul. Mieczysława 6 
(obecnie Mieszka I 15). 
Tak rozpoczyna się po-
wojenna historia tego 
miejsca, które do dnia 
dzisiejszego jest częścią 
Biblioteki (dzisiaj Wypo-
życzalnia dla Dzieci). To 
zdarzenie, uwiecznione 
na pożółkłej fotografii, 
to wspaniały punkt 
odniesienia. 18 lutego 
2020 roku to samo 
miejsce posłużyło 
„powrotowi do prze-

szłości” – gnieźnieński 
fotograf Waldek Stube 
wykonał obecnym 
pracownikom biblioteki 
wspólne zdjęcie. I tak 
historia zatoczyła koło.

Przez cały rok 2020 
Biblioteka przypominać 
będzie mieszkańcom 
miasta Gniezna o jubi-
leuszu, zachęcając do 
włączenia się w róż-
norodne działania. 
Książnica z pewnością 
znajduje się w pamięci 
wielu gnieźnian, ma 
wszak w swoim gronie 
czytelników, którzy od 
pół wieku korzystają 
z jej zbiorów i oferty 
kulturalnej. Być może 
są i zdjęcia ilustrujące 
indywidualne historie 
– wspaniale byłoby je 
odkryć. Zachęcamy 
do podzielenia się 
z Biblioteką „czytelni-
czymi” kadrami! Więcej 
informacji o tym, jak 
to zrobić na www.
biblioteka.gniezno.pl

Przy okazji warto 
wspomnieć o jeszcze 
jednym jubileuszu 
związanym z czytelnic-
twem. 10 lat temu – 
9 marca 2010 roku – po 

raz pierwszy w gnieź-
nieńskiej książnicy 
spotkał się Klub Dyskusji 
o Książce. To najdłużej 
działający klub czytel-
niczy naszej biblioteki, 
założony przez Magda-
lenę Karpińską. Jego 
członkowie spotkali 
się już 90 razy, a na 
warsztat brane były 
zarówno powieści 
polskie i zagraniczne, 
jak i reportaże, eseje, 
poezja czy komiks.

Klub ma na swoim 
koncie kilkadziesiąt wy-
darzeń zrealizowanych 
w ramach miejskich 
imprez czy festiwali. 
Od sześciu lat Klub or-
ganizuje Gnieźnieński 
Turniej Książkożerców, 

często gości również 
na Królewskim Festiwa-
lu Artystycznym.

Klubowych hitem 
była wystawa ilustra-
cji Przemka Jarosza 
„A gdyby, ktoś pytał 
to król w Gnieźnie też 
czytał”. Z kolei pod-
czas akcji: „Czy-Tu 
Czy-Tam” klubowicze 
zapraszali do wsłu-
chania się w czytane 
na żywo fragmenty 
książek. Klub gościł też 
pisarzy oraz organizo-
wał wystawę „Znani 
zaczytani”, gdzie na 
zdjęciach znaleźli się 
znani gnieźnianie ze 
swoimi ulubionymi 
książkami. (WK)
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11. Fantasmagoria: ponad 1100 
odwiedzających i 100 punktów programu

Dziesięć sal tematycz-
nych, wystawcy, 

konkursy oraz ciekawe 
wykłady – to wszystko 
czekało na uczestników 
11. Konwentu Fanta-
styki Fantasmagoria, 
który po raz pierwszy 
odbył się w murach II LO 
w Gnieźnie na początku 
lutego. Nowa lokalizacja 
umożliwiła wzbogace-
nie oferty wydarzenia 
oraz zwiększenie liczby 
zwiedzających, którzy 
przyjechali z całej Polski. 

Jak zwykle pojawili 
się ciekawi, konwen-

towi goście literaccy: 
Dominika i Marek Ora-
mus, Witold Jabłoński, 
Jacek Inglot oraz Marcin 
Podlewski. Wygłosili oni 
prelekcje oraz uczestni-
czyli w dyskusjach na 
tematy związane nie 
tylko z fantastyką, ale 
również kulturą i histo-
rią. Natomiast goście 
cosplayowi przyznali 
nagrody za najlepsze, 
własnoręcznie wyko-
nane stroje. Główne 
trofeum zdobyła Daria 
Wróblewska (Darima 
Cosplay) z Konina.

Nie zabrakło także 
atrakcji dla osób zo-
rientowanych na kultu-
rę azjatycką, z mangą 
i anime na czele. Dla 
aktywnych i preferują-
cych rozrywki rucho-
we otwarto Arenę, na 
której można było zo-
baczyć rozgrywki fan-
tastycznej gry w jugge-
ra oraz walki gladiato-
rów bronią bezpieczną. 
Odwiedzający chętnie 
korzystali także ze stoisk 
oferujących fantastycz-
ne gadżety, brali udział 
w larpach i sesjach RPG. 

Organizatorzy przygo-
towali także dwie sale 
Star Wars: wystawową 
i warsztatową. 

Co ważne, wstęp 
na cały konwent był 
bezpłatny. Oprócz bo-
gatego programu, na 
uczestników czekała sa-
la noclegowa, zwiedza-
nie miasta, sala relaksu, 
a przede wszystkim mi-
ła i przyjazna atmosfe-
ra. Organizatorami kon-
wentu byli Klub Fantasty-
ki Fantasmagoria, MOK, 
gnieźnieńska biblioteka 
oraz II LO. (WK)

Podsumowano 
tegoroczną edycję 
Wielkiej Orkiestry

WOŚP to idea, któ-
ra połączyła wie-

lu ludzi, także w Gnieź-
nie. Na podsumowaniu 
28. finału w Hali GOSiR 
na początku marca 
można było usłyszeć 
kilka naprawdę impo-
nujących liczb: 200 wo-
lontariuszy, 61 puszek 
sztabowych i finałowa 
suma 343.964,27 zło-
tych. 

Przypomnijmy, że 
cała Pierwsza Stolica 
włączyła się organiza-
cyjnie w to wydarze-
nie. 12 stycznia w Hali 
im. Łopatki można by-
ło wziąć udział w licy-
tacjach, warsztatach, 
prezentacjach klubów 
sportowych oraz kon-
certach. Zorganizowa-
no też specjalny bieg 
sztafetowy z Pierwszej 

Stolicy do Stolicy, mor-
sowanie oraz tradycyj-
ny przejazd kolejką wą-
skotorową. Akcję jak 
co roku wsparły tak-
że liczne szkoły, przed-
szkola oraz stowarzy-
szenia i grupy niefor-

malne. Przy tak wspa-
niałej postawie gnieź-
nian z pewnością także 
za rok pobity zostanie 
rekord funduszy zebra-
nych na pomoc naj-
bardziej potrzebują-
cym. (WK)
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Joanna Sawicka sportowcem roku 2019
Statuetki Orłów Gnieź-

nieńskiego Sportu po-
wędrowały do miejsco-
wych działaczy, zawod-
ników i drużyn podczas 
tradycyjnej gali podsu-
mowującej miniony rok 
w sporcie. Tegoroczna 
edycja odbyła się 17 
stycznia w Hali im. Mie-
czysława Łopatki.

O przyznaniu „Orłów” 
decyduje kapituła, na 
którą składają się gnieź-
nieńscy dziennikarze. 
W tym roku, wręczonych 
zostało łącznie 15 sta-
tuetek.

Tytuł Działacza Roku 
2019 powędrował do 
Tomasza Konowalskiego 

z MKK Gniezno. Druży-
ną Roku uznane zostały 
piłkarki ręczne MKS PR 
Urbis, natomiast Imprezą 
Roku zostały spotkania 
w ramach Pucharu Polski 
szczypiornistek. Odkrycie 
Roku to hokeista Mak-
symilian Pawlak, a Tre-
ner Roku Wojciech Jan-
kowski. Przyznany został 
również tytuł Super Orła 
Gnieźnieńskiego Spor-
tu, którym w tym roku 
wyróżniono Krzysztofa 
Jabłońskiego. 

Podczas imprezy 
ogłoszono również 10. 
najlepszych sportowców. 
Tytuł Sportowca Roku 
powędrował do Joanny 

Sawickiej, zawodniczki 
MKS PR Urbis. II miejsce 
zajęła Aleksandra Po-
litowicz z AKT Samuraj 
Gniezno, a na III miejscu 
uplasował się Adrian Ga-
ła. Pozostali wyróżnieni 
zawodnicy to Oskar Faj-

fer, Jagoda Linkowska, 
Gracjan Jarzyński, Emil 
Rau, Paweł Kaźmier-
czak, Łukasz Zagański 
i Andrzej Hurysz. Galę 
poprowadził dziennikarz 
Radia Poznań, Krzysztof 
Ratajczak. (DG)
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30. rocznica podniesienia bandery na ORP „Gniezno”

Delegacja z Pierwszej 
Stolicy gościła 28 

lutego w Świnoujściu, 
gdzie na pokładzie ORP 
„Gniezno” zorganizowa-
no uroczystości z okazji 
rocznicy pierwszego 
podniesienia bandery 
MW RP. 

W sposób wyjątkowy 
powitano tam Matkę 
Chrzestną okrętu – Ha-
linę Ostrzycką, oddając 
„świst trapowy” przez 

sześciu marynarzy za 
pomocą gwizdków bos-
mańskich. Następnie 
rozpoczęła się uroczy-
sta zbiórka załogi, na 
którą przybyli kmdr por. 
Marek Obrębski – Do-
wódca 2. Dywizjonu 
Okrętów Transporto-
wo-Minowych, kadm. 
Krzysztof Zdonek – Za-
stępca Inspektora MW 
oraz siedmiu byłych 
dowódców ORP „Gnie-

zno” spośród jedenastu, 
którzy dotychczas pełnili 
tę funkcję.

Dowódca okrętu, 
kmdr ppor. Przemysław 
Lizik przedstawił rys hi-
storyczny jednostki, od 
momentu pierwszego 
podniesienia bande-
ry, które miało miejsce 
23 lutego 1990. Złożył 
też podziękowania by-
łym dowódcom oraz 
wszystkim marynarzom 

służącym na okręcie. 
Odczytano też okolicz-
nościowy rozkaz dowód-
cy okrętu. Pamiątkowy 
medal z rąk marynarzy 
otrzymali Przewodniczą-
cy RMG Michał Glejzer, 
a także były nauczyciel 
Gimnazjum nr 1 – Ry-
szard Biniecki, który przez 
wiele lat przygotowywał 
gnieźnieńską młodzież 
do udziału w konkursach 
morskich. (WK)

Pełen atrakcji zimowy 
wyjazd socjoterapeutyczny

Dzięki środkom po-
zyskanym z Urzędu 

Marszałkowskiego i po-
mocy sponsorów trzy-
dzieścioro młodych ludzi 
mogło aktywnie i zdro-
wo spędzić dziewięć dni 
odkrywając uroki spor-
tu, turystyki i socjotera-
pii. Tradycyjnie, zimo-
wy wyjazd feryjny dla 
dzieci z rodzin z wielo-
rakimi problemami spo-
łecznymi, zorganizował 
USKS Rodzice-Dzieciom 
działający przy Miejskich 
Świetlicach Socjotera-
peutycznych.

W miejscowości Zło-
ty Stok młodzież korzy-
stać mogła z zajęć na 
nartach zjazdowych, 
spacerować szlakiem 
wspomnień o „złotym 
okresie wydobywania 
arsenu i złota”, zapo-
znać się z tajemnicami 
i historią kopalni w tejże 
miejscowości oraz wziąć 
udział w historycznych 
grach terenowych. Jed-
nym z ciekawszych dni 
na wyjeździe była wy-
cieczka do Wrocławia, 
podczas której podzi-
wiano panoramę miasta 

z wieży Sky Tower oraz 
poznawano tajemnice 
w Centrum Edukacji Eko-
logicznej „Hydropolis”. 

Podczas całych ko-
lonii odbywała się gra 
polegająca na zapa-
miętaniu jak największej 
ilości wiadomości z co-
dziennych zajęć i ak-

tywności. W tym roku 
jej zwyciężczynią zosta-
ła Anna Mak. Oczywi-
ście podczas wyjazdu 
nie zabrakło także zajęć 
socjoterapeutycznych 
ukierunkowanych na 
poznanie zasad zdrowe-
go stylu życia bez uza-
leżnień. (WK)
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dla policji
Miasto Gniezno 

przekazało Po-
wiatowej Komendzie 
Policji w Gnieźnie pięć 
urządzeń do pomiaru 
trzeźwości. Sprzęt, za-
kupiony za kwotę 6 000 
złotych sfinansowany 
został z Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

Warto wspomnieć, 
że dziennie, w całej Pol-
sce, policjanci zatrzymu-
ją średnio koło 150 nie-
trzeźwych kierowców. 
Pamiętaj: piłeś? Nie jedź! 
W ten sposób nie tylko 
unikniesz problemów 
z prawem, ale przede 
wszystkim nie narazisz na 
szwank zdrowia i życia 
innych ludzi. (WK)

Parkuj z głową!
Przez pięć dni mar-

ca Straż Miejska w 
Gnieźnie prowadziła 
akcję „Zero tolerancji 
dla złego parkowania” 
skierowaną wobec stale 
łamiących przepisy. W 
działaniach uczestniczy-
ło 14 funkcjonariuszy i 4 
operatorów monitoringu 
miejskiego.

Ujawniono aż 294 wy-
kroczenia drogowe, w 
wyniku których nałożono 
74 mandaty karne. 72 
sprawców pouczono, 
a do sądu skierowane 

będą 3 wnioski wobec 
odmowy przyjęcia man-
datów. W 31 przypad-
kach stosowano blokady 
na koła.

Do najczęściej ujaw-
nianych wykroczeń 
należały brak 10 m od 
przejść dla pieszych oraz 
parkowanie na takich 
przejściach, a także na 
skrzyżowaniach, w miej-
scach obowiązywania 
zakazów zatrzymania, 
na kopertach dla nie-
pełnosprawnych i na 
przystankach. (WK)

Kryterium szczepionkowe nadal obowiązuje

Przyjęte w grudniu 
2019 roku przez Radę 

Miasta Gniezna uchwa-
ły, zawierające kryteria 
naboru do publicznych 
przedszkoli i żłobków są 
wciąż aktualne, a ich 
zapisy wiążące. Również 
te, dotyczące kryterium 
szczepionkowego.

Jednym z kryteriów, 
na podstawie którego 

dziecko może dostać 
się do przedszkola i/lub 
żłobka, jest konieczność 
przeprowadzenia obo-
wiązkowych szczepień. 
Decyzja Wojewody 
uchyliła jedynie obo-
wiązek przedstawienia 
zaświadczenia lekar-
skiego o odbyciu bądź 
zwolnieniu ze szczepień 
obowiązkowych, więc 

nie było ono wymagane 
podczas tegorocznej 
rekrutacji. Samo kry-
terium wciąż jednak 
obowiązuje i było brane 
pod uwagę podczas 
tegorocznego naboru.

Przypomnijmy, że 
w marcu zakończył się 
kolejny etap rekrutacji 
do jednostek oświato-
wych prowadzonych 

przez Miasto Gniezno. 
22 kwietnia ogłoszona 
zostanie lista kandyda-
tów zakwalifikowanych 
do podstawówek, a 15 
kwietnia do przedszkoli. 
Wszystkie informacje 
związane z tym tema-
tem znaleźć można na 
stronie www.gniezno.eu 
w zakładce Nabory do 
szkół i przedszkoli. (WK)
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Kolejne wyróżnienie dla 
Traktu Królewskiego

Aplikacja mobilna 
„Kró l i ka GOń” 

nagrodzona została 
w IX edycji konkursu na 
najlepsze projekty pro-
mujące gminy i miasta 
– Róża Regionów 2019. 
Projekt: „Królika GOń” 
otrzymał wyróżnienie 
w kategorii aplikacja 
mobilna.

Powstały w 2018 roku 
Trakt Królewski, składa 
się nie tylko z rozsianych 
po centrum posągów 
królów, legend i figur 
królików oraz makiet 
i tablic informacyjnych, 
ale także z aplikacji mo-
bilnej „Królika GOń”, 

dzięki której turysta może 
szukać poszczególnych 
elementów Traktu w for-
mie wciągającej gry 
miejskiej. Od połowy 
listopada 2018 roku apli-
kację pobrano 6,5 tysią-
ca razy na Android oraz 
ponad 1,5 tysiąca razy 
na system IOS.

Konkurs Róża Regio-
nów organizowany przez 
Wiadomości Turystyczne 
zwraca uwagę na ja-
kość promocji naszego 
kraju poprzez ekspercką 
ocenę wydawnictw 
reklamujących miasta, 
regiony i produkty tury-
styczne. (WK)

Rzeźnicka ucieszy gnieźnian i przyciągnie turystów

Miasto Gniezno w ra-
mach projektu 

dofinansowanego ze-
wnętrznie rozpoczęło 
przebudowę ul. Rzeź-
nickiej na strefę pieszą 
– deptak. 

16 marca rozpoczęto 
frezowanie nawierzch-
ni asfaltowej na całej 
długości ulicy. Następ-
nie rozebrano starą 
nawierzchnię z kostki 
granitowej, która po 
oczyszczeniu zostanie 
ponownie wykorzysta-
na do budowy zjazdów 
na posesje. Rozpoczęto 
też wymianę magistrali 
wodociągowej oraz sieci 
gazowej. Po zakończe-
niu tych prac wystartują 
roboty drogowe. 

W projekcie przebu-
dowy starano się nawią-

zać do istniejących na-
wierzchni kamiennych 
na sąsiednich ulicach 
staromiejskich tak, aby 
maksymalnie wpisać 
Rzeźnicką w sieć zabyt-
kowych ciągów Gnie-
zna. Zaprojektowane 
rozwiązania mają stwo-
rzyć nową jakość tej uli-
cy, stosowną do potrzeb 
mieszkańców i plano-
wanych funkcji usługo-
wych, w tym gastrono-
micznych. Na całej sze-
rokości zaplanowano 
strefę ruchu pieszego, 
a wjechać na nią będą 
mogły tylko samochody 
upoważnione. 

Pojawią się także 
nowe, geometryczne 
w formie lampy uliczne, 
dopasowane do małej 
architektury (8 sztuk) 

oraz oświetlenie pozio-
me wkomponowane 
w nawierzchnię jezdni.

Zieleń na przebudo-
wywanej ulicy pełnić 
będzie ważną funkcję, 
tworząc przyjazną at-
mosferę dla spotkań 
z drugim człowiekiem. 
Z uwagi na małą szero-
kość pasa drogowego 

oraz infrastrukturę pod-
ziemną nie było jednak 
możliwe zaprojektowanie 
na ulicy drzew. Pojawią 
się jednak duże krzewy 
dopełnione niższą ro-
ślinnością posadzoną w 
specjalnych gazonach. 
Inwestycja sfinalizowana 
zostanie najpóźniej do 
końca października. (WK)




