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Trakt Królewski
już gotowy – STR. 11

 
Przebudowa ostatniego
z „Trzech Mostów” 
rozpocznie się w styczniu – STR. 4
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Gniezno z nową Radą Miasta 
i tym samym prezydentem
21 października w Polsce odbyły się wybory samorządowe. Gnieźnianie, oprócz swoich 
reprezentantów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Rady Powiatu Gnieźnień-
skiego, wybierali Radnych oraz Prezydenta Miasta.

W wyborach pre-
zydenckich, ze 

zdecydowaną prze-
wagą zwyciężył w 
pierwszej turze urzędu-
jący włodarz Gniezna, 
Tomasz Budasz, zdo-
bywając 23 662 głosy 
(79,30%). Pokonał tym 
samym 3 kandydatów: 
Pawła Kamińskiego 
(PiS), Jerzego Pawła 
Lubbe (GPS) oraz Ze-
nona Miękiszaka (Ku-
kiz’15).

Najwięcej man-
datów w nowej Ra-
dzie Miasta Gniezna 
wywalczył Komitet 
Wyborczy Wyborców 
urzędującego prezy-

denta Tomasza Bu-
dasza (17 mandatów 
– w tym pięcioro de-
biutantów). Swoich 
reprezentantów w Ra-
dzie będzie miało tak-
że Prawo i Sprawiedli-
wość (5 mandatów) 
oraz Gnieźnieńskie Po-
rozumienie Samorzą-
dowe (1 mandat).

Na pierwszej sesji 
(19.11) Rada Miasta 
wybrała swoje prezy-
dium. Przewodniczą-
cym został ponownie 
Michał Glejzer, a wice-
przewodniczącymi Bo-
gusława Młodzikow-
ska, Zdzisław Kujawa 
i Marek Bartkowicz. (AD)
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Coraz więcej 
odwiedzających 
świąteczny jarmark
Piąta edycja Jarmar-

ku Bożonarodzenio-
wego w Gnieźnie przy-
ciągnęła sporą liczbę 
odwiedzających – co 
warte podkreślenia, nie 
tylko z samego miasta, 
ale, co było widać po 
rejestracjach parkują-
cych w centrum samo-
chodów, także z oko-
licznych miejscowości. 

W tym roku, fajer-
werki zastąpił pokaz 
laserów, a oprócz stra-
ganów wypełnionych 
rękodziełem, różnego 
rodzaju smakołyka-
mi i ozdobami, dużą 
popularnością cie-
szyła się także nowa 
atrakcja dla najmłod-
szych, czyli zjeżdżalnia 
„Snow-tubing”. Nie 

zabrakło także strefy 
gastronomicznej, obok 
food-trucków powięk-
szonej w tym roku o na-
miot z grzanym winem 
i swojskimi potrawami. 

Program wypełniły 
również: parada MO-
Kołajów, pokaz rzeźby 
lodowej, warsztaty dla 
dzieci oraz prezentacje 
grup wokalnych. (DG)
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Przebudowa ostatniego z „Trzech Mostów”
Dobiega końca pierwszy etap przebudowy układu drogowego na ul. Pod Trzema Mostami. 
Już w styczniu 2019 r. nowo wybudowany łącznik ul. Słonecznej i ul. Osiniec zostanie od-
dany do użytku. Wtedy też rozpoczną się prace związane z poszerzeniem światła wiaduktu 
i związane z nimi ograniczenia w ruchu drogowym.

Zamknięcie przejaz-
du ulicą Pod Trze-

ma Mostami, a tym sa-
mym rozpoczęcie prac 
na odcinku od ul. Sło-
necznej do al. Rey-
monta planowane jest 
od dnia 07.01.2019 r. 
Rozpoczęcie robót 
uzależnione jest od wa-
runków pogodowych, 
a kolejność wykonywa-
nia prac jest związana 
z tym, że muszą zostać 
skoordynowane bran-
żowo. Zakończenie ro-
bót budowlanych pla-
nowane jest na paź-
dziernik 2019 r. Jed-
nocześnie, przy sprzy-
jających warunkach 
pogodowych, wiosną 
2019 r. nastąpi przebu-
dowa skrzyżowania ulic 
Słonecznej, Kolejowej 
i Pod Trzema Mostami. 

Będzie się to wiązało 
z wyłączeniem skrzy-
żowania z ruchu na 3-4 
tygodnie. 

– Przed nami naj-
trudniejszy i powodu-
jący największe utrud-
nienia zakres projektu, 
którym jest poszerzenie 
światła wiaduktu. To 
działanie sprawi, że już 
na przełomie września 
i października 2019 r. 
uzyskamy w pełni dwu-
kierunkową przeprawę 
i zdecydowaną popra-
wę komunikowania się 
pomiędzy południo-
wą, a północną czę-
ścią naszego miasta. 
Jestem przekonany, że 
nowy układ drogowy 
zdecydowanie popra-
wi bezpieczeństwo ru-
chu drogowego w tym 
rejonie, a także umożli-

wi bezpośrednie połą-
czenie centrum miasta 
z częścią przemysłową 
i terenami inwestycyj-
nymi – mówi Jarosław 
Grobelny zastępca 
prezydenta Gniezna. 

Zamknięcie będzie 
dotyczyło zarówno 
ruchu kołowego, jak 
i pieszego. Zostało to 
spowodowane proce-
sem technologicznym 
jak i względami bez-
pieczeństwa. Zachę-
camy mieszkańców, 
by w miarę możliwości 
korzystali z komunikacji 
miejskiej, dzięki czemu 
ograniczymy ruch sa-
mochodowy w tym re-
jonie miasta. W związ-
ku z powyższym MPK 
Gniezno przygotuje 
przeprawę komunika-
cyjną poprzez wyko-

nanie pełnej koordy-
nacji linii nr 3 z linią nr 5 
na przystanku Dwor-
cowa / Kościuszki tak, 
aby umożliwić spraw-
ną i szybką przesiadkę 
i dojazd do miejsca za-
kładów pracy. 

Na realizację pro-
jektu „Przebudowa 
układu drogowego 
ul. Pod Trzema Mo-
stami, na odcinku 
od Al. Reymonta do 
ul. Osiniec” Miasto 
Gniezno pozyskało 
dofinansowanie unij-
ne w ramach WRPO 
w wysokości 18 mln zł 
oraz pomoc finanso-
wą na przebudowę 
wiaduktu w wysoko-
ści 5 mln zł od PKP PLK. 
Umowny koszt realiza-
cji całości inwestycji to 
36 mln zł. (AD)
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Nowe wiaty przystankowe w mieście

Kolejnych kilka przy-
stanków na terenie 

Gniezna wzbogaciło się 
o nowe wiaty: na przy-
stankach oznaczonych 
jako Orzeszkowej III (kie-
runek do centrum, przy 
ZOL), Jabłoniowa (kie-
runek do centrum, po-
czątkowy) oraz Biskupiń-

ska II (kierunek do cen-
trum, przed ul. Gdań-
ską). Wiaty typu ORION 
2005 ST wyprodukowa-
ła firma Budotechnika 
z Pilchowic. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 
21 351,69 zł i pokryty zo-
stał z budżetu Miasta 
Gniezna. (AD)

Parking pod wiaduktem we współpracy z Lotosem i McDonald’s

70 ogólnodostępnych miejsc parkingowych powstanie w przyszłym roku pod wiaduktem 
Solidarności w Gnieźnie. W kosztach przedsięwzięcia będą partycypowały: Miasto Gniezno 
oraz firmy Lotos i McDonald’s.

W związku z tym, że 
zarówno restau-

racja McDonald’s jak 
i stacja paliw Lotos ge-
nerują duży ruch sa-
mochodów, którego 
konsekwencją jest brak 
miejsc parkingowych, 
także dla mieszkańców 
zabudowy wielorodzin-
nej, prezydent Gniezna 
wyszedł z propozycją 
partycypacji w kosztach 
budowy parkingu. Firmy 
McDonald’s i Lotos pod-
jęły inicjatywę i zdecy-
dowały się podpisać list 
intencyjny.

– To kolejne tego 
typu działanie Miasta 
Gniezna. Do tej pory 
udało nam się prze-
konywać do wspólne-

go finansowania inwe-
stycji inne samorządy, 
np. Zarząd Wojewódz-
twa w kwestii przebu-
dowy skrzyżowania przy 
ul. Mieszka I, chodnika 
przy ul. Lecha, czy Sta-
rostwo Powiatowe przy 
remoncie ul. Konikowo. 
Dziś idziemy o krok dalej, 
zrealizujemy inwestycję 
istotną dla mieszkań-
ców, z dofinansowa-
niem ze strony prywat-
nych podmiotów – mó-
wi Tomasz Budasz, pre-
zydent Gniezna.

Udział w kosztach 
przedsięwzięcia wynie-
sie maksymalnie blisko 
po 370 tys. zł firmę Lo-
tos oraz McDonald’s, 
a Miasto Gniezno mak-

symalnie 300 tys. zł. W su-
mie pod wiaduktem 
Solidarności powstanie 
70 ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych 
oraz 4 miejsca przezna-
czone dla osób niepeł-
nosprawnych. Wykona-
na zostanie także kana-
lizacja deszczowa z te-
go terenu, oświetlenie 

parkingu, a także ozna-
kowanie pionowe i po-
ziome. Parking ma po-
wstać do końca 2019 r.

To kolejne działa-
nie miasta na tym tere-
nie. Na przełomie 2017 
i 2018 r. z miejskiego bu-
dżetu zrealizowano pod 
wiaduktem parking na 
39 miejsc. (AD)

Fontanna w Dolinie Pojednania

Miasto Gniezno krok 
po kroku rewitalizu-

je Dolinę Pojednania. Jej 
teren został ogrodzony, 
w zeszłym roku wyremon-
towano schody, a w tym 
roku powstała fontanna. 

Inwestycja kosztowała 
426 tys. zł. Zimą fontanna 
będzie wyłączona, ale 
już od wiosny mieszkańcy 
będą mogli korzystać 
z nowej atrakcji w tej 
części miasta. (AD)
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Budżet 2019 – stabilna kontynuacja
Każdego roku Rada Miasta Gniezna w grudniu uchwala miejski budżet na rok przyszły. 
W nowej uchwale budżetowej zaproponowanej radnym przez prezydenta Gniezna wydatki 
budżetowe wynoszą 320 mln zł, a dochody 304 mln zł. 

Ogółem miejskie wy-
datki w przyszłym 

roku wyniosą 320 mln zł, z 
czego bieżące to prawie 
266 mln zł, a inwestycyj-
ne to 54 mln 729 tys. zł. 
Znaczna część tej kwo-
ty, bo aż 44 mln zł, zo-
stanie przeznaczona 
na kontynuację zadań 
rozpoczętych w latach 
2017 i 2018. Priorytetem 
będzie ukończenie in-
westycji polegającej 
na przebudowie ukła-
du drogowego ul. Pod 
Trzema Mostami, w tym 
najpoważniejszą jej 
część, czyli poszerzenie 
przejazdu pod wiaduk-
tem (na ten cel jed-
nak Miasto pozyskało 
w sumie 23 mln zł ze-
wnętrznego dofinanso-
wania), co będzie kosz-
tować miejski budżet 
30 mln zł. Zakończy się 
także budowa bloków 
przy ul. Cymsa (2 mln 100 
tys. zł), Stary Ratusz (300 
tys. zł), oraz parking przy 

ul. Sportowej (700 tys. zł). 
W 2019 r. kolejna część 
ul. Laubitza zostanie wy-
remontowana (1 mln 
900 tys. zł). Miasto bę-
dzie także kontynuować 
budowę sieci kanalizacji 
deszczowej przy ul. Ro-
osevelta za 4 mln zł, zo-
staną zrealizowane także 
kolejne etapy prac np. 
placu zabaw na Ustroniu 
(549 tys. zł), oraz strefy 
zabaw i wypoczynku na 
os. Kazimierza Wielkiego 
(100 tys. zł).

Nie zabraknie oczy-
wiście nowych inwesty-
cji, w sumie za nieco 
ponad 9 mln zł. Przy 
ul. Kawiary powstanie 
nowy Punkt Zbiórki Od-
padów Komunalnych 
za 1 mln 550 tys. zł. Wy-
budowane będą nowe 
parkingi: pod wiaduk-
tem Solidarności, przy 
blokach na ul. Staszica 
i Budowlanych. Konty-
nuowana będzie też 
budowa parkingu przy 

ul. Biskupińskiej. Budo-
wane będą także ulice 
zgodnie z Wieloletnim 
Programem Gospo-
darczym: Krańcowa, 
Klonowa, chodnik na 
ul. Głębokiej, ul. Żabiej 
i Świętokrzyskiej, a także 
na ul. Liliowej. 

Wydatki na inwesty-
cje oświatowe wyniosą 
1 mln 600 tys. zł, w szko-
łach podstawowych za 
850 tys. zł wykonane zo-
staną remonty (wymia-
na okien w SP 1, remont 
dojścia do SP 7,  moder-
nizacja dziedzińca w SP 
8). W przedszkolach na-
tomiast za kwotę 750 
tys. zł wyremontowane 
zostaną kuchnie (przed-
szkola nr 5, 6 i 1). 

W miejskim budże-
cie na 2019 r. zapla-
nowano też środki na 
rewitalizację terenów 
zielonych: 520 tys. zł 
na realizację projektu z 
budżetu obywatelskie-
go „Wenecja – powrót 

do życia”, 100 tys. zł 
na rewitalizację stawu 
w Parku Miejskim, 330 
tys. zł na II etap rewita-
lizacji oczka wodnego 
przy ul. Czeremchowej. 
W ramach troski o bez-
pieczeństwo mieszkań-
ców Gniezna wykonana 
zostanie modernizacja 
systemu monitoringu 
miejskiego (80 tys. zł), 
kontynuowany będzie 
program doświetlania 
przejść dla pieszych (35 
tys. zł), a do komend 
policji i straży pożarnej 
wpłyną środki z miejskiej 
kasy na wydatki inwe-
stycyjne (odpowiednio 
40 tys. zł i 50 tys. zł).

Na dochody miej-
skiego budżetu, które 
wyniosą w sumie 304 mln 
zł składają się docho-
dy bieżące (273 mln zł) 
oraz dochody majątko-
we (30 mln 941 tys. zł): 
Miasto Gniezno utrzyma 
w 2019 r. wysokość sta-
wek podatkowych. (AD)

Nad Wenecją zostanie zrealizowany projekt z Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Gniezna za kwotę 520 tys. zł. Planowane jest utwo-
rzenie m.in. małej sceny, schodów, oświetlenia i strefy hamaków.

Na ul. Roosevelta (od ul. Trzemeszeńskiej do granic miasta) za 
4 mln zł wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także 
szersza droga z nową nawierzchnią i chodnikiem. Spółka PWiK 
sfinansuje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.  
To już ostatni, 4 etap budowy kanalizacji w tym rejonie miasta. 
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Nowy plac zabaw na Ustroniu

W październiku zakoń-
czyła się budowa 

nowego placu zabaw na 
osiedlu Ustronie w Gnieź-
nie. Strefa dla maluchów 
powstała na terenie, któ-
ry był dotychczas pusty, 
w pobliżu jeziora Winiary, 
wybiegu dla psów i nowej 
hali widowiskowo-spor-
towej. Za nieco ponad 
300 tys. zł zrealizowano 
plac zabaw dla dzieci 

młodszych i średnich. Bę-
dą one mogły korzystać 
w sumie z 17 urządzeń 
zabawowych. W kolej-
nych etapach projektu 
„Zagospodarowanie te-
renu wokół jeziora Winia-
ry w Gnieźnie (plac za-
baw)” powstanie jesz-
cze strefa dla starszych 
dzieci i dorosłych, a te-
ren zostanie ogrodzony 
i oświetlony. (AD)

Stylowe zegary w centrum
Na gnieźnieńskim Targowisku na Placu Piłsud-
skiego i na ul. Dąbrówki pojawiły się stylo-
we zegary. Zamontowano je dzięki wsparciu 
gnieźnieńskich firm:  wykonawcy Targowiska, 
PKOB Wegner oraz piekarni Gramse.

Zegary posiadają 
nocne podświetlenie 

i są sterowane automa-
tycznie: po ewentualnej 
chwilowej awarii sieci 
energetycznej, łącząc 
się zdalnie z zegarem 
atomowym ustawią 
właściwy czas; auto-
matycznie również od-
bywać się będzie prze-
łączanie czasu pomię-
dzy letnim a zimowym.

Po wystosowaniu 
prośby o zainstalowa-
nie zegarów w centrum 
przez Radnych z Komisji 
Promocji, Kultury i Tury-
styki, Prezydent Mia-
sta Gniezna zwrócił się 
do lokalnych przedsię-
biorców z propozycją 
wsparcia tej inicjatywy. 
Pierwszy z zegarów tra-
fił na ul. Dąbrówki dzięki 
współpracy z piekarnią 

Powstańcze murale 
na szkołach

Na ścianach szkół 
podstawowych 

nr 7 i 10 powstały mu-
rale o tematyce zwią-
zanej z Powstaniem 
Wielkopolskim. Auto-
rem dzieł, przedsta-
wiającego okno rozpo-
starte na oścież, przez 
które wywiewa flaga 
powstańcza oraz po-

wstańców gotowych 
do walki na murze „sió-
demki”, jest gnieźnia-
nin Michał Trąpczyński. 
Na budynku Szkoły 
Podstawowej nr 10 na-
tomiast został uwiecz-
niony 3 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich, autor-
stwa firmy Wypisz wy-
maluj. (AD)

i cukiernią Gramse; ko-
lejny, którego montaż 
zdecydowała się wes-
przeć firma Wegner, po-
jawił się na Targowisku.

Niewykluczone, że 
za jakiś czas dołączą 
do nich kolejne – zain-

teresowanych przyłą-
czeniem się do tej ini-
cjatywy przedsiębior-
ców prosimy o kontakt 
z urzędowym Referatem 
ds. Gospodarki i Obsłu-
gi Inwestora: tel. 61 426 
04 47. (AD)
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Pierwsza Stolica świętowała 
stulecie odzyskania niepodległości
Ra d o ś ć ,  d u m a 

i wszechobecny 
uśmiech, tak w skró-
cie możemy podsu-
mować Narodowe 
Święto Niepodległości 
w Gnieźnie w stule-
cie jej odzyskania. Po 
pierwszym z punktów 
tego bogatego w wy-
darzenia dnia, jakim 
było złożenie kwiatów, 
miała miejsce uroczysta 
Eucharystia w Bazylice 
Prymasowskiej, której 
przewodniczył Prymas 
Polski Wojciech Polak. 

Po Mszy św. w barw-
nym pochodzie z 12-me-
trową, biało-czerwoną 
flagą niesioną przez 
członków Związku Har-
cerstwa Polskiego z Huf-
ca Gniezno, zgroma-
dzeni weszli na Rynek, 
gdzie trwał IV Bieg Nie-
podległości. Po wbie-
gnięciu na linię mety 

najlepszego z mężczyzn: 
Jakuba Lewandowskie-
go oraz najlepszej wśród 
kobiet: Joanny Stawo-
wej, rozpoczął się finał 
konkursu Zostań Hero-
sem Niepodległości, 
w którym wzięli udział 
uczennice i uczniowie 
gnieźnieńskich szkół.

W kategorii szkół 
podstawowych I miej-
sce przypadło Marty-
nie Koralewskiej z SP 12, 
wcielającej się w po-
stać Gabrieli Balickiej; 
miejsce II wywalczył 
Oliwier Woźniak, uczeń 
Szkoły Akademia Maxi-
ma w roli Ignacego Ja-
na Paderewskiego, na-
tomiast III miejsce przy-
padło Agacie Sternal, 
uczennicy SP 8, również 
odtwórczyni postaci 
znanego kompozyto-
ra i działacza niepod-
ległościowego Pade-

rewskiego. Rywalizowali 
także gimnazjaliści. Tutaj 
triumfowali przedsta-
wiciele gnieźnieńskiej 
dziesiątki: III – Maurycy 
Fik jako Józef Piłsudski, 
II – Artur Kasprzak w roli 
Romana Dmowskie-
go, a najlepszym w tej 
kategorii został Miłosz 
Ratajczak jako Ignacy 
Jan Paderewski.

Na bezchmurnym 
niebie około godziny 
12:30 pojawiło się czte-
rech śmiałków, którzy 
w sposób historyczny 
wpisali się w przebieg 
uroczystości dając po-
pis skoku ze spado-
chronem. Inicjatorem 
takiego świętowania 
był Dowódca Grupy 
Realizacyjnej Komendy 
Policji Adam Owcza-
rzak, który wykonał skok 
z flagą sił powietrznych. 
Wszyscy zgromadze-

ni podziwiali także ten 
niecodzienny wyczyn 
w wykonaniu Wiesła-
wa Kiliana, Sławomira 
Biegały z chorągwią 
Powstania Wielkopol-
skiego oraz przedsta-
wiciela Akademii Wojsk 
lotniczych w Dęblinie 
płk. Ireneusza Smykla 
z flagą biało-czerwoną.

Po wręczeniu na-
gród dla triumfatorów 
IV Biegu Niepodległości 
zgromadzeni na Ryn-
ku wysłuchali koncer-
tu w wykonaniu Chó-
ru Metrum, po którym 
wystąpiła Orkiestra Po-
wiatu Gnieźnieńskiego. 
W trakcie wszystkich wy-
darzeń zainteresowani 
mogli także skorzystać 
z oferty stoisk na mini jar-
marku, sprzedających 
rogale, pączki oraz 
gadżety patriotyczne 
i napoje. (WK)
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Dzieci uczą się programowania

Gniezno jest jednym z 16 polskich miast, 
w którym realizowany jest projekt Klub Mło-
dego Programisty. Dzięki niemu uczniowie 
podstawówek mogą uczestniczyć w bezpłat-
nych warsztatach z programowania w MOK.

Uczestnicy zajęć ko-
rzystają z tabletów, 

udostępnionych przez 
Ministerstwo Cyfryzacji. 
– Dzięki takim zajęciom 
możemy uczyć dzieci lo-

gicznego myślenia i roz-
wiązywania różnego ro-
dzaju problemów – mó-
wi Michał Powałowski, 
zastępca prezydenta 
Gniezna. Projekt będzie 

Internetowe warsztaty dla mieszkańców
Urząd Miejski pozyskał kolejne środki zewnętrzne. Tym razem to 89 tys. złotych w ramach 
projektu Fundacji Legalna Kultura, na szkolenia internetowe dla mieszkańców oraz zakup 
sprzętu komputerowego na ich potrzeby. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak założyć blog, 
stronę internetową czy zadbać o bezpieczeństwo dziecka w internecie. Zapisy już trwają, 
a zajęcia rozpoczną się w styczniu 2019 roku.

„Ja w internecie” 
to program finan-

sowania bezpłatnych 
szkoleń mający zwięk-
szyć grupę świadomych 
użytkowników internetu 
i e-usług publicznych, 
zdolnych realizować 
różne potrzeby przy 
użyciu nowoczesnych 
narzędzi cyfrowych. 
Warsztaty realizowane 
będą w 6 blokach:

• Rodzic w Internecie,
• Moje finanse i trans-

akcje w sieci,
• Działanie w sieciach 

społecznościowych,
• Tworzę własną stronę 

/ blog,
• Kultura w sieci,
• Mój biznes w sieci.

Szkolenia odbywać 
się będą w MOK, w za-
leżności od potrzeb 
uczestników w godzi-
nach dopołudniowych, 
popołudniowych lub 
weekendy. Nabór 
uczestników (osoby 

powyżej 25 lat) potrwa 
aż do wyczerpania 160 
miejsc. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać 
pod nr tel. 61 426 04 20 

lub 61 426 021, lub za 
pomocą poczty elek-
tronicznej pod adresem: 
opiekun.inwestora@
gniezno.eu (DG)

realizowany przez 3 la-
ta. W sumie z cyklu za-
jęć skorzysta aż 27 pięt-
nastoosobowych grup. 
„Kluby Młodego Pro-

gramisty” realizowane 
są w ramach Programu 
Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-
2020. (DG)

Najmłodsi poznają ABC ekonomii
Urząd Miejski przystąpił do projektu „ABC Ekonomii”, upowszechniającego edukację fi-
nansową i ekonomiczną wśród pięcio- i sześciolatków oraz uczniów z klas I-III. Do projektu 
włączyły się wszystkie gnieźnieńskie przedszkola i większość podstawówek.

„ABC Ekonomii” to 
autorski projekt 

Artura Czepczyńskie-
go. W ramach projektu 
powstała książka zawie-
rająca 12 opowiadań, 
z których każde porusza 

inne zagadnienie ze 
świata ekonomii i finan-
sów. Na ich podstawie 
nauczyciele i terapeuci, 
Żaneta i Damian Kup-
czykowie, opracowali 
materiały edukacyjne: 

12 scenariuszy warsz-
tatów, karty pracy, in-
fografiki oraz zestaw 
gadżetów. 

Inicjatywa jest re-
komendowana przez 
m.in. Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce 
(oddział w Poznaniu), 
Wielkopolski Związek 
Pracodawców Lewia-
tan oraz Partnerstwo na 
Rzecz Edukacji Finanso-
wej. (DG)
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Trakt Królewski już gotowy na sezon turystyczny
Tydzień po montażu pomnika króla Wacława II 
na Targowisku, 27 listopada przed budynkiem 
Starego Ratusza „zasiadł” Bolesław Chrobry. 
Posąg był ostatnim brakującym ogniwem 
nowej trasy turystycznej, która będzie pro-
wadzić turystów pomiędzy najciekawszymi 
zabytkami i miejscami centrum Gniezna.

37 elementów Trak-
tu Królewskie-

go utworzyły liczącą 
ok. 6,5 km trasę space-
rową. Nowy gnieźnieński 
produkt turystyczny uzu-
pełnią, przygotowane 
w trzech wersjach języ-
kowych, papierowy prze-
wodnik i aplikacja mobil-
na. Te ostatnią, można 
już pobierać bezpłatne 
na telefony z systemami 
Android oraz iOS ze strony 
krolikagon.gniezno.eu.

– Trakt Królewski po-
wstawał w sumie aż 4 la-
ta. Powołanie międzywy-
działowego zespołu pod 
przewodnictwem prezy-
denta Powałowskiego 
i sam projekt autorstwa 
Piotra Wiśniewskiego, 
który ten zespół realizo-
wał, były odpowiedzią 
na powtarzające się od 
lat głosy przewodników, 
o potrzebie pokazania 
czegoś więcej niż kate-
dra, wciągnięcia turysty 
w miasto czymś więcej, 
niż zabytkowe kościoły. 
Mówili też o potrzebie po-

kazania pewnych rzeczy 
na makietach; do tej pory 
trzeba było polegać na 
wyobraźni słuchaczy – 
mówi prezydent Tomasz 
Budasz. – W Trakcie udało 
się nam odpowiedź na te 
potrzeby połączyć z ro-
dzajem współczesnej gry 
miejskiej; naszych rzeźb 
turysta będzie szukać nie 
tylko z mapą, ale także 
z telefonem w dłoni, zdo-
bywając punkty czy ro-
biąc sobie zdjęcia. Na 
efekty przyjdzie pocze-
kać, ale zainteresowanie 
już teraz jest spore, co 
pozwala z optymizmem 
patrzeć na przyszłość te-
go projektu i wynikające 
z niej korzyści dla miasta 
– dodaje Prezydent.

Łączny koszt Traktu 
oraz infrastruktury to-
warzyszącej (remontów 
chodników, zakupu ła-
wek, koszy, stojaków na 
rowery etc.) to 4,1 mln zł, 
z czego 2,1 mln zł na wy-
konanie rzeźb, to środki 
z dofinansowania unij-
nego. (DG)

Na płycie Targowiska, na tle kościoła św. Wawrzyńca,
stanął pomnik Wacława II.
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Na trasie Traktu znajdziemy również 4 makiety, przedstawiające 
różne etapy rozwoju urbanistycznego Gniezna.
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Ostatni z zamontowanych posągów – przedstawiający  
Bolesława Chrobrego – pojawił się na deptaku,  

przed Starym Ratuszem.
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Ponad 50 filmów w 4 dni
Już po raz 12. gnieźnieńską publiczność oraz kilkudziesięciu twórców z całej Polski przy-
ciągnął Festiwal Filmowy „Offeliada”. Tegoroczna edycja imprezy odbywała się od 15 do 
18 listopada.

Festiwal od 2007 ro-
ku promuje nie tylko 

polskie kino krótkome-
trażowe, ale także sze-
roko rozumianą kulturę 
niezależną. „Offeliada” 
wpisała się już na stałe 
w kalendarz najważ-
niejszych imprez kina 
offowego w kraju; od 
kilku lat jest w gronie 
festiwali zgłaszających 
nominacje do Nagrody 
Polskiego Kina Nieza-
leżnego im. Jana Ma-
chulskiego, a w Jury 

Głównym zasiadały 
takie postacie jak Pa-
weł Łoziński, Krzysztof 
Majchrzak, Ryszard 
Jaźwiński, Jan „Yach” 
Paszkiewicz czy Łukasz 
Orbitowski. 

Obok pokazów spe-
cjalnych filmów „Twist & 
Blood” i „Over the Limit” 
w reż. tegorocznych 
jurorów, Kuby Czeka-
ja i Marty Prus, dużym 
zainteresowaniem 
cieszyły się także spo-
tkania z dwójką pozo-

stałych członków Jury 
Głównego: Martą Frej 
i Jakubem „Demem” 
Dębskim, które odbyły 
się w Dobrym Browarze.

Podczas Festiwa-
lu można było także 
obejrzeć inne głośne 
filmy pełnometrażo-
we: „Dawno temu w li-
stopadzie” w reż. An-
drzeja Jakimowskiego, 
„Wieża. Jasny dzień” 
Jagody Szelc, „Dzikie 
róże” Anny Jadowskiej 
oraz przedpremierowy 

Sercem „Offeliady” od 12 lat jest Miejski Ośrodek Kultury, gdzie 
odbywa się większość pokazów oraz spotkań z artystami.

Komplet publiczności zgromadził wieczorny pokaz filmów oraz 
spotkanie z „Demem” w Dobrym Browarze. 
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pokaz „Powracającej 
fali”, z którym przyje-
chał do Gniezna reży-
ser filmu i ubiegłoroczny 
juror „Offeliady”, Mi-
chał Wiraszko. Sobotni 
wieczór festiwalowy 
tradycyjnie zwieńczył 
natomiast koncert 
w Klubie Muzycznym 
„Młyn”, gdzie wystąpiły 
Pochwalone.

Listę nagrodzonych 
filmów można znaleźć 
na stronie Festiwalu, 
www.Offeliada.pl (DG)

Blubrali na Fyrtlu
Konkurs recytatorski, warsztaty gwarowe, gra 
miejska, przegląd szkolnych teatrów oraz 
spacer po Gnieźnie śladami gnieźnieńskich 
poetów weszły w program tegorocznych Dni 
Dziedzictwa Kulturowego „Fyrtel”.

Punktem kulminacyj-
nym wydarzenia by-

ła gala finałowa, pod-
czas której medale i wy-
różnienia za działalność 
na rzecz dziedzictwa 
kulturowego Gniezna 

z rąk prezydenta Toma-
sza Budasza otrzymali 
Magdalena Karpińska, 
Henryk Maćkowiak, Ka-
rol Soberski, Władysław 
Nielipiński oraz Jarosław 
Mikołajczyk. (DG) Galę finałową „Fyrtla” zakończył koncert Martyny Jakubowicz.
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Dzieci w Gnieźnie wiedzą, 
że segregacja jest dziecinnie prosta
Uczniowie gnieźnieńskich „zerówek” i szkół podstawowych uczą się o segregacji. Wszystko 
w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej przez Urząd Miejski, finansowanej dzięki 
pozyskanej dotacji w wysokości 23 tys. zł. 

W sumie około 5 tys. 
dzieci i młodzieży 

uczestniczy w ekolo-
gicznych zajęciach pt. 
„Segregacja? Dziecin-
nie proste!”. Ich celem 
jest promowanie idei 
segregacji odpadów, 
rozwijanie wrażliwości 
ekologicznej i artystycz-
nej oraz podnoszenie 
świadomości ekologicz-
nej dzieci i młodzieży. 
Dzieci podczas zajęć 
otrzymują specjalne 
broszury oraz gadżety, 
które mogą zabrać ze 
sobą do domów.

Uczestnicy poznają 
zasady prawidłowej 
segregacji odpadów 
zgodnej z wytycznymi 
Ministerstwa Środowiska, 
oraz dowiadują się, jak 
zapobiegać powstawa-
niu odpadów, dlaczego 
warto je segregować 
i co się z nimi dzieje po 
tym, jak je wyrzucimy. 
Dzieci poznają również 

największe zagrożenia 
dla człowieka i środo-
wiska, jakie występują 
podczas niewłaściwego 
postępowania z odpa-
dami – np. podczas spa-
lania śmieci, wyrzucania 
odpadów niebezpiecz-
nych, powstawania dzi-
kich wysypisk, zanie-
czyszczenia wód, ziemi 
i powietrza. Uczestnicy 
zajęć otrzymali również 
materiały edukacyjne 
ufundowane przez Re-
kopol SA.

– Dzieci uczestniczą-
ce w zajęciach dowia-
dują się, jak prawidłowo 
segregować odpady 
i po co w ogóle to ro-
bić. Otrzymują małą 
książeczkę z ćwicze-
niami i kolorową torbę 
ekologiczną. Liczę na 
to, że ćwiczenia wypeł-
niają później w domu 
wspólnie z rodzicami, 
i im także przekazują 
torbę, przypominając, 

by ograniczyć używa-
nie toreb foliowych. 
To wszystko, jest pozornie 
proste, ale my dorośli 
często o tym wszystkim 
zapominamy. Może 
dzieci będą nas lepiej 
pilnować – mówi pre-
zydent Tomasz Budasz.

Poza cyklem warsz-
tatów, w Gnieźnie zor-
ganizowane zostały 
także konkursy ekolo-
giczne i prezentacje 
artystyczne dla dzieci 
przedszkolnych oraz 

szkół podstawowych 
dla klas 1-3, a także 
olimpiada wiedzy dla 
dzieci z klas 4-8.

Projekt został do-
finansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. 
Partnerami akcji są: Urbis 
Sp. z o.o., LadyBird Do-
radztwo Ekologiczne, 
Polski Klub Ekologiczny 
koło w Gnieźnie, Reko-
pol SA. (DG)

Jesion „Staś” 
Pomnikiem Przyrody

Na wniosek społecz-
ności Szkoły Pod-

stawowej nr 6, z oka-
zji Międzynarodowego 
Święto Drzewa, Rada 
Miasta Gniezna pod-
jęła uchwałę o usta-
nowieniu pierwszego w 
mieście pomnika przy-
rody. Został nim jesion 

wyniosły o obwodzie 
pnia prawie 3,5 m, ro-
snący na terenie pla-
cówki. Drzewo nosi imię 
„Staś”, na cześć Stasia 
Tarkowskiego, postaci 
z powieści „W pustyni 
i w puszczy” Henryka 
Sienkiewicza – patrona 
szkoły. (DG)
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Straż Miejska przypomina o zasadach parkowania

Zupełne lekceważe-
nie przepisów o par-

kowaniu pojazdów na 
chodnikach powo-
duje wyciąganie su-
rowych konsekwencji 
prawnych. Strażnicy 
Miejscy coraz częściej 
ujawniają przypadki 
parkowania pojazdów 
w miejscach niedozwo-
lonych i są zmuszeni do 
zakładania blokady na 
koło. Kierowcy, pomi-

mo pozostawianych 
zawiadomień o ko-
nieczności stawiennic-
twa w komendzie Stra-
ży Miejskiej ignorują to 
i pozostawiają pojazdy 
w sposób niewłaściwy. 
Przypominamy, że par-
kowanie pojazdów na 
chodnikach, jeżeli jest 
dozwolone, musi od-
bywać się równolegle 
i jak najbliżej krawędzi 
jezdni. (WK)

15. urodziny świetlic 
socjoterapeutycznych

Miejskie Świetlice So-
cjoterapeutyczne 

to cztery placówki, które 
już od półtorej dekady 
pomagają dzieciom 
i całym rodzinom znaj-
dującym się w trudnej 
sytuacji uporać się z róż-
nymi problemami. Z oka-
zji piętnastej rocznicy ich 
powstania, pracownicy 
i kierownictwo przygo-
towało 16 październi-
ka 2018 roku niezwykłe 
urodziny.

Na uroczystość w Te-
atrze im. A. Fredry przy-
byli rodzice oraz dzieci 
uczęszczające na co 
dzień do świetlic, a także 

radni, działacze społecz-
ni i przyjaciele placó-
wek. Nie zabrakło gości 
specjalnych z Towarzy-
stwa Salezjańskiego. 
Ich obecność spowo-
dowana była faktem 
uroczystego nadania 
tego dnia gnieźnieńskim 
świetlicom imienia Świę-
tego Jana Bosko.

Wieczór wypełniły też 
podziękowania. Złożył je 
na ręce kierownik Zofii 
Komosińskiej zarówno 
prezydent Tomasz Bu-
dasz, jak i wielu zapro-
szonych gości. Także 
sponsorzy świetlic oraz 
rodzice i reprezentanci 

licznych instytucji otrzy-
mali od kadry i kierow-
nictwa wyrazy wdzięcz-
ności za serce okazane 
najbardziej potrzebują-
cym. Uroczystość ozdo-
biły także występy mu-
zyczne oraz specjalne 
przestawienie ukazują-
ce życie i działalność 

Jana Bosko. Był także 
czas na wspólne zdjęcie 
całej kadry. Po części 
oficjalnej, na holu teatru 
czekały na wszystkich 
zebranych ogromny tort 
i księga pamiątkowa, 
w której można było 
wpisywać urodzinowe 
życzenia. (WK)
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Z wizytą w Mieście Papieży
Anagni to przepiękne, 

włoskie miasteczko 
położone w okolicy Rzy-
mu, które na każdym 
kroku imponuje historią. 
Oprócz wspaniałej ka-
tedry, najważniejszym 
miejscem jest tu Krypta 
św. Magnusa nazwana 
Kaplicą Sykstyńską śre-
dniowiecza oraz Pałac 
Papieża Bonifacego 
VIII. Anagni okrzyknięte 
zostało Miastem Papieży 
dlatego, że urodzili się tu: 
Innocenty III – uważany 
za najbardziej wpływo-

wego papieża w śre-
dniowieczu, Grzegorz 
IX, który kanonizował 
św. Franciszka z Asyżu, 
Aleksander IV oraz Boni-
facy VIII, który rozpętał 
konflikt z królem Francji 
Filipem IV Pięknym.

Od 1995 roku Anagni 
jest miastem partnerskim 
Gniezna. Od tamtego 
momentu oba samo-
rządy łączy nie tylko 
podpisany dokument, 
ale także braterskie re-
lacje, które przekładają 
się na częste wizyty i 

spotkania mieszkańców. 
Między 22 a 25 listo-

pada 2018 roku Prezy-
dent odwiedził Anagni 
na zaproszenie nowo 
wybranego Burmistrza 
Daniele Natalii. Pod-
czas pobytu nawiązane 
zostały kontakty pomię-
dzy chórem Metrum 
z Gniezna oraz chórem 
z Anagni, ponadto ze-
społy piłkarskie z obu 
miast wymieniły się za-
proszeniami na turnieje 
sportowe. W ramach 
współpracy pomiędzy 

hotelami odbył się polski 
obiad z udziałem miesz-
kańców, a tradycyjne 
dania przygotował szef 
kuchni restauracji Hotelu 
Pietrak. 

Obecnie trwają 
prace nad nowym ele-
mentem współdziałania, 
jakim będzie możliwość 
zakupu włoskich pro-
duktów z Anagni w na-
szych sklepach, a także 
możliwość wzięcia ślubu 
przez gnieźnieńskie pary 
w średniowiecznym Mie-
ście Papieży. (WK)

Pani Cecylia, 
rówieśnica wolnej Polski
W Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie 
odbyła się wyjątkowa uroczystość. Setne 
urodziny obchodziła jedna z pensjonariuszek 
– pani Cecylia Karwacka.

Gnieźnieński Dom 
Pomocy Społecz-

nej po raz pierwszy do-
czekał się pensjonariu-
sza w tak wyjątkowym 
wieku, mówił podczas 
uroczystości Dyrektor 
Jan Budzyński. Pani Ce-
cylia urodziła dwóch sy-
nów, doczekała się pię-
ciu wnuków, 6 prawnu-

ków i 1 praprawnuka. 
W Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Wrzesiń-
skiej mieszka już dwa la-
ta, a jej rodzina bardzo 
chwali placówkę za do-
brą opiekę. 19 listopa-
da 2018 roku z życzenia-
mi do jubilatki przyby-
ła rodzina, mieszkańcy 
i pracownicy DPS oraz 

liczne delegacje: za-
stępca prezydenta Mi-
chał Powałowski z kie-
rownikiem USC Mariu-
szem Kabacińskim oraz 
przedstawiciel Wojewo-

dy Wielkopolskiego, któ-
ry wręczył list z życzenia 
od premiera, a także 
delegacja z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecz-
nych. (WK)
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