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Remont wiaduktu: co warto wiedzieć?

R

ozpoczęła się
w Gnieźnie jedna
z największych inwestycji drogowych ostatnich lat. 10 sierpnia
ruszył remont wiaduktu
im. księdza Jerzego
Poiełuszki, prowadzony przez Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Tym
samym wstrzymany
został tam wszelki ruch
samochodowy, a kierowcy mogą dostać się
na drugą stronę miasta

dzięki proponowanym
objazdom: przeprawą
pod Trzema Mostami
lub ulicami Wolności
i Kostrzewskiego.
Zmiany w organizacji
ruchu dotyczą również
kursowania autobusów
MPK. Linie nr: 3, 9, 11 i 17
kursują w trybie przesiadkowym. Przystanki
po stronie południowej
zlokalizowane są w okolicy Ronda Olimpijczyków u zbiegu ulic Witkowskiej i Wrzesińskiej,

a po stronie północnej
u zbiegu ulic Warszawskiej i Dworcowej. Bilety
skasowane w autobusach linii 3, 9, 11 i 17
zachowują ważność do
kontynuacji przejazdu
tymi liniami po drugiej
stronie wiaduktu w czasie 1 godziny. Linia 31
kursować z kolei będzie
wyłącznie do Ronda
Olimpijczyków.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2021
roku.
Mimo, że jak zapewnia WZDW, komunikacja
piesza ma być możliwa
przez cały czas trwania
inwestycji, to Miasto
Gniezno, na mocy stosownego porozumienia
ze spółką PKP S.A. oraz
PKP PLK S.A. udostępniło mieszkańcom dodatkowe przejście dla

pieszych. Powinno to
wielu mieszkańcom,
szczególnie tym korzystającym codziennie
z gnieźnieńskiego dworca, ułatwić komunikację miedzy dwiema
częściami miasta.
Od 14 września możliwe jest więc przejście
od ulicy Składowej do
peronu trzeciego stacji
kolejowej w Gnieźnie.
W ramach inwestycji
miejskiej wykonano tam
bowiem: oświetlenie
dojścia dla pieszych
oraz wygrodzenie go
panelami ażurowymi, a także wycięcie
krzewów i chwastów
oraz przygotowanie
nawierzchni z płyt drogowych. Ponadto, przy
ulicy Składowej, wyznaczonych zostało również
dodatkowych 40 miejsc
postojowych. (JLS)
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G

nieźnianie są o krok
bliżej od rozpoczęcia pracy w zakładzie
produkcyjnym nowego inwestora. Mowa
o przedsięwzięciu firmy
Toshiba Carrier Corporation, która na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Gdańskiej produkować będzie
m.in systemy grzewcze.
7 września na terenie hal magazynowych
mieszczących się przy ulicy Gdańskiej odbyła się
uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego
pod budowę nowego
zakładu produkcyjnego.
Jest to pierwsza tego
typu inwestycja firmy

Toshiba na terenie nie
tylko Polski, ale i Europy. W wydarzeniu wzięli
udział m.in. prezydent
Tomasz Budasz oraz jego zastępca Jarosław
Grobelny.
„Bezpośrednim efektem pracy urządzeń,
które niebawem będą
tu produkowane, są
zmiany temperatury.
Ale tak naprawdę, chodzi o komfort. O dobry
klimat. I tak, jak dobry klimat w pomieszczeniach
zapewniają produkty
Toshiba Carrier, tak o dobry klimat dla inwestycji
w Gnieźnie staram się
dbać z moimi współpracownikami z Urzędu

Miejskiego. Chyba się
to udaje, gdyż gościmy dziś już u kolejnego
inwestora, który nam
zaufał. I za to zaufanie, korzystając z okazji,
chciałbym serdecznie
podziękować” — tak
podczas uroczystości
mówił Prezydent.

Pierwsze urządzenia
firmy Toshiba powinny
zejść z linii produkcyjnej
na początku 2021 roku.
Początkowo zakład ma
zatrudniać 30 osób, ale
z czasem zatrudnienie
wzrośnie do stu wysoko wykwalifikowanych
pracowników. (JLS)

i Autostrad. Prace mają potrwać do końca
2020 roku. Realizacja tej
inwestycji nie mogłaby
się odbyć bez wsparcia
i niezbędnej pomocy,

jakiej udzielił poseł Zbigniew Dolata ustawicznie zabiegając w GDDKiA o wpisanie jej na listę
przedsięwzięć do realizacji. (JLS)

Ulica Kostrzewskiego wkrótce
z nowym chodnikiem

P

o wielu miesiącach
starań, udało się uzyskać pozytywną decyzję
w sprawie przebudowy
ul. Kostrzewskiego. W ramach inwestycji wybudowany zostanie chodnik
po prawej stronie (jadąc
od ul. Wrzesińskiej) na
odcinku od ul. Prostej do
ogródków działkowych,
o długości ponad 500
metrów, a także popro-

wadzony zostanie ruch
rowerowy. Ponadto, na
skrzyżowaniach ul. Kostrzewskiego z ul. Kokoszki
oraz z ul. Prostą wykonana zostanie sygnalizacja
świetlna.
Dokumentację projektową wykonało Miasto Gniezno, natomiast
inwestycję realizować
będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

Ulica Okulickiego przebudowana

Z

akończyły się prace
związane z przebudową ulicy Okulickiego.
W ramach inwestycji wykonano jezdnię asfaltową, obustronne chodniki z kostki betonowej,
a także zatokę postojo-

wą. Ponadto, na wlocie
skrzyżowania w ul. Wrzesińską został wydzielony
prawo- i lewoskręt oraz
wykonano sygnalizację
świetlną. Koszt tej inwestycji to prawie 850 tys.
złotych. (JLS)
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Zmodernizowane boisko przy SP 8.

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

L

ato to doskonały moment na przeprowadzenie inwestycji
w gnieźnieńskich placówkach oświatowych,
przed wrześniowym powrotem uczniów na zajęcia. Wśród istotnych, zrealizowanych w tym roku
prac wymienić można
przebudowę pomieszczeń, remonty klas, wymianę okien, naprawy
i modernizacje boisk, remonty nawierzchni placów przyszkolnych, czy
też naprawy ogrodzeń.
Do najważniejszych
inwestycji w szkołach
podstawowych zaliczyć
można między innymi
wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 1,
o wartości prawie 150
tysięcy złotych, a także
remont dziedzińca tejże
szkoły (prawie 20 tysięcy
złotych). W Szkole Podstawowej Nr 8 zrealizowano naprawę boiska

ze sztuczną nawierzchnią o wartości prawie
150 tysięcy złotych. Ponadto, w trakcie realizacji jest jeszcze przebudowa pomieszczeń
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na pracownię chemiczną, a także wymiana zabezpieczeń piwnicznych. Koszt
tych inwestycji ma wynieść około 140 tysięcy złotych. Trwa również remont ogrodzenia i bramy wjazdowej
w Szkole Podstawowej
Nr 7, o wartości prawie
35 tysięcy złotych, a także modernizacja boiska
w Szkole Podstawowej
nr 9, której koszt to ponad 210 tysięcy złotych.
W tej ostatniej szkole
w trakcie realizacji jest
również rozbudowa systemu monitoringu.
Szereg remontów
i prac naprawczych

przeprowadzono także w przedszkolach.
Wśród największych wykonanych inwestycji wymienić należy modernizację dróg wewnętrznych od strony placu
zabaw w Przedszkolu
Nr 14 o wartości 55 tysięcy złotych. Ponadto, trwa remont tarasu
i chodników w Przedszkolu Nr 1. Koszt tej inwestycji to ponad 47 tysięcy złotych.
Największą z inwestycji oświatowych
w Gnieźnie jest natomiast kończąca się modernizacja budynku
dawnego Gimnazjum
Nr 2 przy ulicy Pocztowej 11, w którym to od
listopada mieścić się
będzie nowy żłobek dla
najmłodszych gnieźnian. W ramach inwestycji, powstaje tam 75
nowych miejsc dla dzieci do 3 roku życia.

Składający się
z trzech oddziałów żłobek w pełni dostosowany do potrzeb najmłodszych, wraz z placem zabaw, będzie nową jednostką, zarządzaną przez
dyrektora i obsługiwany przez nowo zatrudnioną kadrę pracowników. Na tej projekt Miasto Gniezno pozyskało
dwa dofinansowania:
ponad 1 mln 400 tysięcy złotych w ramach
projektu „Maluch+2020”
(środki pochodzące
z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej) oraz ponad 3 mln
złotych w ramach programu „Nowe miejsca
dla maluchów w Gnieźnie” finansowanego ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu
Społecznego. (JLS)
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P

rezydent Tomasz
Budasz przyjął pod
koniec sierpnia ślubowanie dziesięciu gnieźnieńskich pedagogów,
którzy uzyskali stopień
nauczyciela mianowanego i wręczył im
akty nadania awansu
zawodowego.
Otrzymali je: Magdalena Kozubińska z Przedszkola Nr 1, Joanna

Sagan z Przedszkola
Nr 8, Dorota Palicka
z Przedszkola Nr 12,
Hanna Moszczyńska ze
Szkoły Podstawowej Nr
2, Dagmara Ostrowska
ze Szkoły Podstawowej
Nr 3, Magdalena Małolepsza ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Małgorzata
Walterbach ze Szkoły
Podstawowej Nr 6, Magdalena Smułczyńska

ze Szkoły Podstawowej
Nr 7, Anna Rajczyk ze
Szkoły Podstawowej

Nr 10 i Paulina Jabłońska-Zobel ze Szkoły Podstawowej Nr 10. (WK)

Program jest odpowiedzią na obecną
sytuację szkolnictwa,
związaną z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej

stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami
koronawirusem. Co ważne, projekt nie przewidywał wkładu własnego
ze strony samorządu. (WK)

Kolejny grant na zakup
sprzętu dla uczniów
gnieźnieńskich szkół

W

maju ruszył projekt
Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła+”,
który umożliwiał zakup
laptopów, tabletów oraz
dostępu do Internetu
dla uczniów głównie
z rodzin wielodzietnych.
Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach programu

Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 20142020.
W ramach powyższego projektu na zakup
sprzętu miasto Gniezno pozyskało kwotę
145.000,00 złotych. Zakupiony sprzęt zostanie
przekazany szkołom (docelowo uczniom z rodzin
wielodzietnych) z terenu
miasta Gniezna.

Terapeutyczne kolonie w malowniczych Tatrach

W

ostatnią sobotę
sierpnia zakończyły
się jedenastodniowe kolonie profilaktyczne dla
dzieci z Miejskich Świetlic
Socjoterapeutycznych
w Gnieźnie. W wyjeździe
innym niż wszystkie dotychczasowe uczestniczyło 19 dzieci.
Głównym punktem
wyprawy były zajęcia
profilaktyczne mające
na celu przekazanie młodym ludziom wiedzy na
temat szkodliwości sub-

stancji uzależniających,
takich jak alkohol, narkotyki, oraz uzależnienie
od internetu.
Z zachowaniem środków ostrożności dzieci korzystały z zajęć na
świeżym powietrzu, wśród
zakątków polskich Tatr.
Pływały gondolą, zwiedzały ruiny zamku, wędrowały oraz zdobywały szczyty. Grupa wzięła
również udział w akcji
„Czyste Tatry” polegającej na wycieczce kra-

joznawczej połączonej
ze zbieraniem pozostawionych przez turystów
śmieci. Organizacja kolonii była możliwa dzięki

środkom pochodzącym
z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (WK)
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Powrót do szkół w cieniu pandemii

P

ierwszego września,
po znacznie dłuższej niż zwykle przerwie,
związanej z kilkumiesięcznym nauczaniem
zdalnym, a następnie
letnimi feriami, dzieci wróciły do szkół. Inne niż dotychczas było także samo rozpoczęcie roku szkolnego.
W wielu placówkach
zrezygnowano z uroczystości wspólnej dla
wszystkich uczniów,
a skupiono się na powitaniu wychowanków
w mniejszych grupach,
na świeżym powietrzu
i w maseczkach na
twarzach.
Sytuacja związana
z epidemią koronawirusa wymusza konieczność stosowania się do
wielu zasad opracowanych w trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Choć szczegółowe reguły mogą
się różnić w zależności

od możliwości danej
szkoły, główne zalecenia muszą być jednakowe w każdej placówce.
Do takich należą
zasady opracowane
przez Główny Inspektorat Sanitarny: częste
mycie rąk, regularne
czyszczenie pomieszczeń, zasłanianie się
podczas kichania i kaszlu, obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez
osoby trzecie przychodzące do szkoły, przebywanie na świeżym
powietrzu, unikanie dotykania ust, nosa oraz
oczu, utrzymywanie
dystansu społecznego,
korzystanie z własnych
przyborów szkolnych,
unikanie podawania
rąk, unikanie tłumów na
korytarzach, spożywanie własnych posiłków,
stosowanie się do zaleceń nauczycieli. Najważniejsza jednak zdaje się być zasada, iż do

szkoły mogą uczęszczać jedynie zdrowe
osoby.
Ponadto, w każdej
gnieźnieńskiej placówce zapewnione zostały
środki czystości, przeprowadzona została
dezynfekcja, możliwe
będzie wybiórcze mierzenie temperatury,
a przekazywanie zaleceń rodzicom odbywać się będzie na bieżąco za pośrednictwem
e-dziennika. Ponadto,
w szkołach, w których
są takie możliwości wyznaczono więcej niż
jedno wejście, a boiska
szkolne podzielone zostały na strefy, by unikać kumulowania się
dzieci w jednym miejscu i zapewnić tym samym możliwość utrzymania dystansu. W niektórych szkołach ustalono różne czasy przerw
obiadowych dla różnych klas, tym samym

rezygnując z jednej dla
całej szkoły przerwy
obiadowej.
Należy pamiętać,
że ostateczna decyzja o wprowadzeniu
innych rozwiązań mających na celu ochronę zdrowia zarówno
dzieci, młodzieży jak
i pracowników placówek, należeć będzie
każdorazowo do dyrektora danej szkoły. Z kolei decyzja dotycząca
ewentualnego wprowadzenia nauczania
zdalnego bądź mieszanego, ustalana będzie
w porozumieniu dyrektora placówki z Państwową Powiatową Stacją Epidemiologiczną
wraz z organem prowadzącym. Wszystkim
uczniom i pracownikom
oświaty życzymy zatem
przede wszystkim zdrowia i spokoju na cały
rozpoczęty właśnie rok
szkolny. (JLS)
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N

iezwykle dynamicznie zmieniający się
świat wymusza konieczność myślenia perspektywicznego, z naciskiem na innowacyjne
jutro. Odpowiedzią na
to wyzwanie jest Stolica
eXperymentu – nowoczesne, interaktywne
centrum edukacyjne,
którego zapowiedź
miała miejsce 21 sierpnia na zorganizowanej
w Gnieźnie konferencji. Wzięli w niej udział
Prezydent Tomasz Budasz oraz Starosta Piotr
Gruszczyński będący
partnerami po stronie
samorządowej w realizacji tego przedsięwzięcia, a także przedstawiciel firmy Velux
i zarazem kierownik
projektu – Jens-Jorgen
Pedersen. To właśnie
Fundacja VKR firmy
Velux jest bowiem partnerem strategicznym,
który na ten projekt
przekazał Miastu po-

nad 8 mln złotych dofinansowania.
„Naszą wizją jest
świat przyjazny dzięki
nowoczesności i technologii. Naszą misją
chęć zarażania pasją
do nauki, dającej możliwość bezpośredniego
doświadczenia, a naszymi wartościami jest
nauka na najwyższym
poziomie, partnerzy
darzący się zaufaniem,
lojalność i uczciwość”
– mówił o projekcie Prezydent Tomasz Budasz.

Stolica eXperymentu ma edukować i zarażać pasją do techniki
i technologii zarówno
dzieci, młodzież szkół
podstawowych, średnich oraz studentów.
Kształcenie odbywać
będzie się tam w oparciu o założenie STEM:
Science, Technology, Engineering end
Mathematics.
Wszystko to w nowocześnie zbudowanym od podstaw centrum, uszytym na miarę

potrzeb. W jego skład
będą wchodzić laboratoria: programowania
i robotyki, kształtu, multimediów VR, AR, MR,
automatyki i robotyki,
fizyczne i chemiczne.
Zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się m.in. wójtowie,
burmistrzowie miast
i gmin powiatu gnieźnieńskiego, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele
gnieźnieńskiego biznesu oraz radni miejscy,
mieli okazję poznać
szczegóły dotyczące tego ogromnego
przedsięwzięcia, a także zapoznać się z możliwościami, jakie w rozwoju nowoczesnych
metod nauczania niosą
za sobą rozwiązania
firm prezentujących
się podczas wydarzenia, a które to stały
się patronami całego
przedsięwzięcia.
Stolica eXperymentu ma przyjąć pierwszych gości pod koniec
2022 roku. Wszelkie postępy prac w można
śledzić na: www.stolicaexperymentu.pl (JLS)
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Rynek bez samochodów?

W

związku ze wzrostem natężenia
ruchu, koniecznością
zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy estetyki i dostępności dla zwiedzających, Urząd Miejski
w Gnieźnie rozpoczyna przygotowania do
ewentualnych zmian
w organizacji ruchu
w ścisłym, historycznym centrum miasta
w latach 2022-23.
Ich główną ideą jest
spowolnienie ruchu,
utworzenie większej
przestrzeni dla ruchu
pieszych i rowerzystów
oraz uatrakcyjnienie tej

przestrzeni pod względem turystycznym.
Podstawową proponowaną zmianą
jest wyłączenie z ruchu tzw. przelotki przez
Rynek z możliwością
wjazdu tylko dla upoważnionych pojazdów
– przede wszystkich
mieszkańców dojeżdżających do swoich
posesji oraz (w określonych godzinach) dostaw towarów.
Warto podkreślić, że
(mimo obaw niektórych
mieszkańców) doświadczenia wielu miast, które zamieniły swoje place lub arterie w prze-

strzeń dla pieszych pokazują, że po tych zmianach ruch w zlokalizowanych przy nich lokalach handlowych czy
usługowych wzrastał.
Podobnie może być
z gnieźnieńskim Rynkiem, którego uwolniona wschodnia pierzeja
będzie mogła wypełnić
się nowymi ogródkami
restauracyjnymi czy kawiarniami.
Ewentualne zmiany
zostaną poprzedzone
całym szeregiem konsultacji społecznych. Proces ten został podzielony na cztery zasadnicze
części: zbieranie opinii

i pomysłów mieszkańców – użytkowników tej
przestrzeni (zakończony
18 września); prezentacja zwartej koncepcji zmian komunikacyjnych, wynikającej z zebranych opinii i sugestii;
proces ponownych konsultacji nad przedłożoną
propozycją; ewentualna realizacja zaprojektowanych i przekonsultowanych w ten sposób
nowych rozwiązań komunikacyjnych. O terminach i szczegółach
wszystkich etapów informować będziemy
na bieżąco na stronie
www.gniezno.eu (DG)

Obrazki takie jak ten być może już niedługo należeć będą do przeszłości.
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Proponowane, ewentualne zmiany
• godziny dostaw towarów w strefie wyłączonej z ruchu: od 6.00 do 12.00,
• zmniejszenie ruchu na tzw. przelotce na Rynku poprzez dostawy towarów od ul. Dąbrówki, a dostawy towarów na ul. Chrobrego (deptak)
i ul. Rzeźnicką od strony ul. Mieszka I,
• kontrola wjazdu do strefy wyłączonej z ruchu w postaci monitoringu tablic
rejestracyjnych i/lub zastosowania chowanych w nawierzchnię słupków,
• na ul. Franciszkańskiej (od ul. Dąbrówki do Rynku) i ul. św. Wojciecha
(od ul. Tumskiej do ul. Seminaryjnej) wyznaczenie strefy zamieszkania,
w której pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, a parkowanie
dozwolone będzie tylko w wyznaczonych miejscach,
• zmiany kierunku ruchu na ul. Zielony Rynek na wysokości ul. Rzeźnickiej
w celu umożliwienia wjazdu na ul. Warszawską,
• wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Mickiewicza, na odcinku
od ul. Mieszka I do ul. Warszawskiej,
• zmiany kierunku ruchu na ul. Grzybowo, na odcinku od ul. Dąbrówki do
ronda Chrztu Polski oraz dalej w górę, na ul. Krzywe Koło do ul. Dąbrówki,
• utworzenie wzdłuż ul. Warszawskiej kontrapasa (pas na ulicy jednokierunkowej, przeznaczony dla ruchu rowerów w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe
pojazdy – schemat na załączonej ilustracji),
• wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu typu: wyniesione przejścia dla pieszych, wyniesione
skrzyżowania, mini ronda.

KOMUNIKACJA
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Piknik czytelniczy w promieniach słońca

W

ostatnią sierpniową niedzielę
w mieście królewskim
niepodzielnie królowała książka i czytanie.
Po raz drugi w Dolinie
Pojednania odbył się
Piknik Czytelniczy Biblioteki Publicznej Miasta
Gniezna.
Przez pięć godzin
przez Dolinę przewinęło
się w sumie pół tysiąca
osób. Na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji:
spotkania autorskie,
spektakle gwarowe
i teatralne, warsztaty
animacyjne, opowie-

ści z walizki i z dalekiej
Japonii oraz magiczne
sztuczki.
Piknik był też okazją,
żeby podziękować czytelnikom za ich aktywność. Rozdano dyplomy
dla Czytających Rodzin
(w ramach akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom).
Biblioteka uhonorowała
także małą Ambasadorkę Czytania – Zosię
Wróblewską. Jedenastoletnia Zosia jest jak „jednoosobowa agencja
reklamowa czytania”
– swoją pasją „zaraża”
innych.

Można było także
poznać i posłuchać na
żywo fantastycznych
pisarek literatury dziecięcej. Odbyły się spotkania autorskie z Elizą
Piotrowską, Agnieszką
Gadzińską (oraz całą
ekipą Myszki Marcysi) i Justyną Bednarek,
autorką między innymi
„Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek”.
Fantastycznie zadziałała też literatura
w wydaniu teatralnym
– gwarowy Teatrzyk
Dudula, Pan Walizka

z walizką pełną opowieści, Teatrzyk Kamishibai,
Teatr Terminus A Quo
z „Lokomotywą” i „Wyprawą na Dziaberlaka”.
II Piknik Czytelniczy
odbył się w ramach
projektu „Królewskie
Gniezno Czyta” dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.
Część działań przeprowadzono z w ramach
akcji „Nie biorę, nie piję… żyję” Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. (WK)

różnych grup wiekowych.
Zajęcia realizowane były
przy współpracy z gnieźnieńskimi animatorami
stosującymi nowatorskie
formy edukacji.

Efektem festiwalu
będzie publikacja, która
zostanie rozesłana do
przedszkoli i szkół oraz
będzie dostępna w formie elektronicznej. (WK)

Dziedziniec Starego Ratusza
pełen kolorów i śmiechu
najmłodszych

A

nimatorzy MOK
i Starego Ratusza
zaprosili w sierpniu mieszkańców na I Dziecięcy
Festiwal Kreatywny „nieMOŻLIWE”. Kilkudniowe
wydarzenie dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Funduszu
Promocji Kultury odbyło się w fantastycznej
atmosferze.

Zaoferowano ogrom
wydarzeń na dziedzińcu
Starego Ratusza: spektakle Pchła Szachrajka,
Circus, koncerty Małych
Instrumentów i Sary
Egwu-James, nocne
warsztaty połączone
z obserwacją nieba,
kołysanki, przygotowanie
podniebnej instalacji na
dziedzińcu oraz czterdzieści innych działań dla

WRZESIEŃ 2020
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Dziesięć lat Festiwalu Literackiego Preteksty

D

wa weekendy wypełnione atrakcjami, ośmiu autorów, dwa
koncerty, monodram,
konkurs poetycki, wystawy oraz znakomita
publiczność: tak w telegraficznym skrócie
wyglądała tegoroczna
edycja Festiwalu Literackiego Preteksty zrealizowana w pierwszej
połowie września.
Najjaśniejszym momentem wydarzenia
było spotkanie z Anną
Seniuk. Okazją do niego
była wydana w 2016 roku książka „Nietypowa
baba jestem”. Autorka
zauroczyła widownię
optymizmem, energią
i wigorem. Do Gniezna

przyjechał także literacki duet Sławomir Shuty
i Piotr Marecki. Panowie opowiadali o swoich ostatnio wydanych
książkach „Polsce przydrożnej” i „Ludziach
z wolnego wybiegu”. Na
Pretekstach goszczono
także Olgę Gitkiewicz,
której ostatnie książki
były punktem odniesienia w rozmowie o wykluczeniu z powszechnego
dostępu do transportu
i polskim rynku pracy.
Końcówka festiwalowych wydarzeń należała do gnieźnieńskiej literatury, dzięki spotkaniu
z Irminą Kosmalą, która
prezentowała swój prozatorski debiut „Złudę”.

Dla amatorów muzyki na Festiwalu zagrał
Youth Novels, czyli wągrowiecki duet Anny
Babrakowskiej i Emila Nowaka, młodych
twórców którzy nastrojowo rozkołysali publiczność. Mocnym akcentem zaznaczył się sobotni koncert Szegetza.
Paweł J. Bąkowski dał
popis swoich znakomitych umiejętności: performerskich i literackich
i otrzymał zasłużone wiwaty widowni.
Sztandarowym działaniem Festiwalu jest od
wielu lat Slam Poetycki
im. Franciszka Rabelais’a. W tegorocznym
konkursie uczestniczyli
performerzy z Wrocławia, Bydgoszczy, Poznania i Wrześni. Uważne ucho publiki i jej
decyzje zdecydowały
o wygranej Smutnego
Tuńczyka, który także w poprzednim roku
znalazł się na podium.
Jubileusz dziesięciolecia obchodził podczas
Pretekstów także Klub
Dyskusji o Książce, a potkanie członków klubu

i okazjonalna wystawa
uświetniły tę rocznicę.
Na koniec, Tomasz Kujawski pokazał się z nowym monodramem
„Dojrzałość Niedojrzałości” opartym na „Dziennikach” Witolda Gombrowicza.
Wystawa „Gnieźnianie AD 2020” zamknęła tegoroczny Festiwal
Preteksty. Podobnie jak
w roku ubiegłym artyści
sami wybrali temat do
fotograficznych opowieści. Swoje „światłoczułe reportaże” na
placu przed pomnikiem
św. Wojciecha zaprezentowali: Anna Farman, Szymon Malengowski, Beata Orczykowska, Dawid Stube,
Waldek Stube i Michał
Wysocki.
Organizatorem Festiwalu była Biblioteka
Publiczna Miasta Gniezna. Od wielu lat „Preteksty” wspiera także
Miasto Gniezno. Partnerami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Ośla
Ławka, Gnieźnieński
Klub Krytyki Politycznej
oraz MOK. (JLS)
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Stulecie Cudu nad Wisłą
D
ata 15 sierpnia w kalendarzach wielu
gnieźnian jest od lat
przyczynkiem do szczególnych refleksji nad
losem naszej Ojczyzny.
Tegoroczna, okrągła
rocznica 100-lecia Bitwy
Warszawskiej, była także
powodem do wspólnej
celebracji przypadającego tego dnia Święta
Wojska Polskiego.

Od lat stowarzyszenie GRH Garnizon Gniezno stara się zwrócić
uwagę na dzieje Polski
sprzed lat. W tym roku
przygotowania do obchodów rozpoczęli jako
pierwsi członkowie Ligi
Patriotów Gniezno, którzy razem z mieszkańcami oraz przedstawicielami różnych organizacji
uporządkowali groby

żołnierzy spoczywających na cmentarzu przy
ul. Witkowskiej.
W tym też miejscu,
15 sierpnia 2020 roku,
po Mszy św. sprawowanej w kościele pw. NMP
Królowej Polski, przedstawiciele kombatantów,
służb mundurowych,
parlamentarzystów,
samorządów, stowarzyszeń oraz zebrani

mieszkańcy złożyli znicze i kwiaty podczas
oficjalnych obchodów.
W ramach podsumowania uroczystości,
mieszkańcy mieli okazję
obejrzeć w plenerze film
„Legiony” w reżyserii
Dariusza Gajewskiego,
opowiadający o walce
Polaków o niepodległość podczas I wojny
światowej. (SZD)

Zakazane piosenki przypomniały o rocznicy

K

olejny już raz gnieźnianie spotkali się
1 września, aby wspólnie
wspomnieć tych, którzy oddali swoje życie
w obronie ojczyzny podczas II wojny światowej.
Tym razem uroczystości rozpoczęły się

Mszą św. w parafii Matki
Zbawiciela, po której
zgromadzeni udali się
na oficjalne obchody
pod pomnik Polaków
rozstrzelanych na Dalkach. To jedno z wielu
miejsc na mapie Gniezna, w którym można

odnaleźć trwały ślad
smutnej i tragicznej historii naszego kraju.
Tego dnia mieszkańcy spacerujący po
ul. Chrobrego mieli także
okazję wysłuchać kilku
utworów pochodzących z filmu „Zakaza-

ne Piosenki”. W holu
magistratu pojawiła się
z tej okazji również mała
wystawa eksponatów
używanych na co dzień
w latach 1939-1945,
a pochodzących z Muzeum Zabytków Kultury
Technicznej. (SZD)
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Z

agrożenia związane
z uzależnieniem od
alkoholu i substancji
psychoaktywnych oraz
narastający problem
ich dotyczący to temat przewodni cyklu
działań profilaktycznych pod hasłem „Nie
biorę, nie piję…żyję!”
realizowanych przez
Miasto Gniezno podczas
tegorocznych wakacji.
Między 24 a 30 sierpnia na mieszkańców
Pierwszej Stolicy czekało
mnóstwo wydarzeń dostosowanych do każdej
grupy wiekowej, dzięki
którym udało się zwrócić
uwagę na ten trudny
problem w nieco innej
formie niż dotychczas.
Cykl działań rozpoczęły
warsztaty skierowane
do osób starszych, które
odbywały się w Gnieźnieńskim Klubie Seniora. Podczas spotkania
z terapeutką uczestnicy
mogli dowiedzieć się,
jak radzić sobie z problemem uzależnienia
wśród członków swojej
rodziny oraz z przemocą,
tak często związaną
z nałogami.
Dla młodszych gnieźnian z kolei przygotowano Spartakiadę
odbywającą się w Miejskim Ośrodku Kultury.
Ponadto, mieszkańcy
mogli porozmawiać ze
specjalistami od uzależnień, wziąć udział
w zabawach i grach
edukacyjnych, zoba-

czyć miasteczko ruchu
drogowego, prezentację sprzętu Straży
Miejskiej i Policji oraz
przymierzyć alkogogle
i narkogogle w namiotach profilaktycznych,
które rozstawione były
w różnych miejscach
Gniezna. Dodatkowo,
w tych lokacjach pojawił się również Mobilny
profilaktyczny punkt
biblioteczny, będący
ruchomą wypożyczalnią książek o tematyce
uzależnień.
Do miłośników kina
z kolei skierowana była
propozycja seansów
filmowych w kinie plenerowym, a nie lada gratka czekała również na
fanów czarnego sportu.
Ci ostatni mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych
na stadionie żużlowym,
a także we wspólnym

PROFILAKTYKA

Wakacyjny cykl działań
profilaktycznych

grillu z przedstawicielami klubu. Ostatnim
akcentem był zorganizowany w niedzielne
przedpołudnie II Piknik
Biblioteczny, o którym
więcej na stronie 10.
Cykl działań profilaktycznych ma stać

się wydarzeniem, które
będzie kontynuowane
w kolejnych latach, by
dzięki tak ciekawej formie trafić do szerokiej
rzeszy gnieźnian. Mówić
o trudnych tematach
bowiem nie tylko warto,
ale wręcz należy. (JLS)
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Sprawcy odpalania fajerwerków
w centrum namierzeni
przez Straż Miejską

D

o zakłócania spokoju i porządku
publicznego doszło
1 lipca w Parku im.
Tadeusza Kościuszki. O 12.45, chwilę po
zgłoszeniu o strzelaniu
fajerwerkami w okolicach dworca, patrol
Straży Miejskiej ujawnił
czteroosobową grupę mężczyzn. Wylegitymowani zaprzeczali, że mają coś wspólnego z odpalonymi

petardami. Osoby
te poinformowano
o wszczęciu czynności
wyjaśniających, które
wykażą, kto dokładnie
popełnił wykroczenie.
Ta sama grupa
mężczyzn, odpaliła jednak fajerwerki
w tym samym miejscu
ponownie o 14:30, oddalając się z miejsca
zdarzenia przed przyjazdem patrolu policji.
Na szczęście oba zda-

rzania zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego znajdujące się w parku. Analiza nagrania i dane
osób wcześniej wylegitymowanych, pozwoliły na zebranie wystarczającego materiału

dowodowego i postawienie zarzutów sprawcom wykroczeń o charakterze chuligańskim.
Skierowany został zatem wniosek do sądu, a sprawcom grozi
grzywna do 5 tysięcy
złotych. (JLS)

Rowerzyści kręcili kilometry dla Pierwszej Stolicy

M

iasto Gniezno
ponownie wzięło
udział w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy.
Już w pierwszych dniach
października odbędzie
się podsumowanie tegorocznej edycji i wręczenie nagród najlepszym rowerzystom, którzy pokonywali kilometry w ramach konkursu
„Kręcimy dla Gniezna”.
Ogromnie cieszy zaangażowanie w tegoroczną edycję klubów
sportowych, takich jak

Konkret, Fast Bike, Antyszprycha oraz firm Velux, Panasonic Energy
Poland czy Mal-Lak.
Warto także pogratulować świetnych wyników osobom kręcącym dla gnieźnieńskiej
biblioteki i dla grup Aktywne Dalki, Aktywne
Winiary, czy Zmęczeni Sezonem Team. Podziękowania za zaangażowanie w promocji
przedsięwzięcia należą
się także Starostwu Powiatowemu, Spółdziel-

ni Mieszkaniowej oraz
Gminie Gniezno.
Wiele wysiłku w osiągnięty wynik włożyły także placówki oświatowe:

Niewłaściwe nawyki pomagają szczurom

P

ojawianie się gryzoni
w przestrzeni miejskiej
to problem, który dotyka coraz więcej miast.
Niestety, bardzo często
to sami mieszkańcy nieświadomie pomagają
w jego powstawaniu.
Jednym z powodów pojawiania się

coraz większej ilości
szczurów w aglomeracjach jest bowiem wyrzucanie resztek jedzenia, którymi żywią się
gryzonie. Ponadto, nie
pomaga zostawianie
otwartych pojemników
na opady komunalne. Jednym ze sposo-

bów poradzenia sobie
z gryzoniami, jest także
dbanie o koty, które są
nieocenione w walce
ze szczurami. Przede
wszystkim jednak, apelujemy! Nie wyrzucaj
jedzenia! W ten sposób dokarmiasz gryzonie. (JLS)

przedszkola, szkoły podstawowe i średnie. Wyniki rywalizacji dostępne
są w aplikacji Rowerowa
Stolica Polski. (SZD)

WRZESIEŃ 2020

15

1

września 2020 roku
odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna kadencji 2020-2023
powołanej przez Prezydenta Miasta Gniezna. Podczas spotkania Prezydent wręczył
zebranym akty powołania i życzył satysfakcji
z pełnionej funkcji oraz
kreatywnych pomysłów
w realizacji inicjatyw na
rzecz gnieźnieńskiego
trzeciego sektora.
W skład rady wchodzą: przedstawiciele Rady Miasta Gniezna: Jan
Szarzyński, Anna Krzymińska oraz Marcin Jagodziński; przedstawiciele
organizacji pozarządowych: Stanisław Dola-

ciński – Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan,
Angelika Ślachcińska
– Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Wolontariuszy
„Skrzydła”, Wiktor Koliński – Stowarzyszenie
Fantasmagoria, Sergiusz
Krysiak – Stowarzyszenie
G:15, Halina Dyc – Stowarzyszenie Centrum
Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”, Krystyna Lubińska-Palicka –
Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek oraz
przedstawiciele Prezydenta Miasta Gniezna:
Zofia Komosińska, Kamilla Łącka i Maciej Polus.
Na pierwszym posiedzeniu wybrano także
prezydium rady: Stanisław Dolaciński – przewodniczący, Angelika

Ślachcińska – wiceprzewodnicząca oraz Kamilla Łącka – sekretarz
Rady.
W dalszej części posiedzenia omówiono
ogólne założenia działalności Rady, uwzględniając m.in. szeroką konsultację Rocznego Programu Współpracy Mia-

sta Gniezna z Organizacjami Pozarządowymi,
organizację szkoleń dla
gnieźnieńskich organizacji, kontynuację prezentacji nowo powstałych
organizacji, weryfikację
bazy danych organizacji społecznych oraz
wsparcie merytoryczne
dla stowarzyszeń. (WK)

Klub Seniora ponownie otwarty!

G

nieźnieński Klub
Seniora rozpoczął
działalność 4 stycznia
2020 roku. Jest to miejsce, w którym 70 Seniorów z naszego miasta
uczestniczy w rozmaitych zajęciach:
plastycznych, podczas
których pogłębiają tajniki florystyki, idealnej
kreski czy prac manualnych; muzycznych,
na których żadna nuta
nie jest straszna czy
teatralnych. Seniorzy
w trakcie swojej przygody w Klubie mają
też okazję skorzystać
z szerokiej gamy zajęć
sportowych – fitnessu,
relaksacji, nordic wal-

king czy jogi – w zależności od oczekiwań.
Uczestnicy mogą również zasięgnąć darmowej porady prawnej.
Oprócz codziennych zajęć w Klubie,
seniorzy uczestniczą
w dodatkowych aktywnościach z przedstawicielami Biblioteki
Publicznej Miasta Gniezna, Policji czy aktorami
z Teatru im. A. Fredry.
12 marca 2020 roku,
decyzją Prezydenta
Miasta Gniezna, Klub
Seniora zawiesił swoją
działalność z powodu
pandemii koronawirusa
SARS-COV-2. Jednostka ponownie otwarła

jednak swoje podwoje
7 września 2020 roku,
oczywiście pod ścisłym
reżimem sanitarnym
i zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia,
Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Mini-

sterstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Wszyscy
zainteresowani uczestnictwem w Klubie,
proszeni są o kontakt
pod numerem: 61 426
05 16 oraz 61 426 05
17. (WK)

SPRAWY SPOŁECZNE

Nowa Rada Pożytku Publicznego powołana

Gniezno - Pierwsza Stolica Polski
zaprasza na:

14. OFFELIADA
FESTIWAL FILMOWY

12-15 listopada 2020
Szczegóły na offeliada.pl
oraz facebook.com/OffeliadaGniezno

JARMARK

BOŻONARODZENIOWY
4-9 GRUDNIA 2020

