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Wielka Orkiestra w Gnieźnie zebrała
ponad 242 tysiące złotych!

W

Pierwszej Stolicy
Orkiestra zagrała
„dla dzieci małych i bez
focha” – na zakup sprzętu dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych. 27.
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
odbył się 13 stycznia
2019 r. w nowej Hali im.
Mieczysława Łopatki.
Wspólnie zorganizowali
go Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, CK

eSTeDe, MOK, Królewskie
Morsy Gniezno, a także
Gnieźnieński Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
Gnieźnianie, którzy
tego dnia otworzyli swoje
serca i portfele, liczyć
mogli na wiele atrakcji.
Nad Jeziorem Winiary
wzięli udział w rekreacyjnym Biegu Morsa
oraz zobaczyli niezwykłe wyczyny strongwoman Karoliny Koszeli.

W samej hali czekała
na nich ścianka wspinaczkowa, pokazy karate, baletu czy baliki
dla najmłodszych. Przez
wiele godzin działała
także specjalna sala dla
dzieci prowadzona przez
MOK i Stowarzyszenie
Fantasmagoria. Nie zabrakło także występów
muzycznych. Na scenie
pojawił się Zespół Tańca Ludowego Gniezno,

Orkiestra Dęta Powiatu
Gnieźnieńskiego, Chór
Metrum, Zagrali i Poszli,
Fan Art, a gwiazdą wieczoru była Sonia M. Jak
zwykle zorganizowano
też Światełko do nieba,
tym razem imponujący
fireshow. Wygląda, iż
po raz kolejny padł rekord zebranej w Gnieźnie kwoty. Na chwilę
obecną jest to ponad
242 tys. zł. (WK)
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Projekt unijny
zakończony
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
zakończyło realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach na ulice Gniezna wyjechało 12
nowoczesnych autobusów, a na ul. Wesołej
kompleksowo wyremontowano zajezdnię.

W

ramach projektu
pod nazwą „Budowa systemu integrującego transport publiczny
Miasta Gniezna z gminami ościennymi” spółka zakupiła 12 nowych
autobusów. Solarisy Urbino 10,5 są niskopodłogowe, niskoemisyjne,
trzydrzwiowe o długości
10,5 m. Pojazdy mieszczą 70 pasażerów, w tym
23 na miejscach siedzących, posiadają silniki
spełniające normę emisji Euro 6, automatyczne
skrzynie biegów, komplet tablic informacyjnych oraz szereg innych
udogodnień dla pasażerów w tym pasażerów niepełnosprawnych.
Autobusy są także wyposażone w klimatyzację oraz ładowarki USB.
Nowe autobusy zastąpiły najstarsze pojazdy
w obecnej flocie spół-

ki, 12 sztuk stanowi 39%
dziennego szczytowego uruchomienia.
Projekt objął także remont zajezdni MPK przy
ul. Wesołej. W miejscu
wyburzonego starego
budynku warsztatowego, zbudowana została automatyczna myjnia portalowa, w której
codziennie, po zakończeniu pracy są myte
wszystkie autobusy. Na
zajezdni o powierzchni
ponad 8 tysięcy metrów
kwadratowych znalazło
się także zintegrowane
zaplecze socjalne dla
pracowników warsztatu, nowa kotłownia gazowa i przebudowane
hale warsztatowe.
Całkowita wartość projektu to 18 mln
700 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 11 mln
550 tys. zł. (AD)

PRZED REMONTEM
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Ulica Laubitza po przebudowie

W

ostatnich dniach
stycznia 2019 r. zakończyła się przebudowa ul. Laubitza w Gnieźnie. W jej ramach wykonano nawierzchnię
jezdni z betonu asfal-

towego na długości
362 m i szerokości 6,5 m
oraz chodniki o szerokości od 2 m do 5 m. Na
przebudowanej ulicy
powstał także ciąg pieszo–rowerowy długości

362 m i szerokości od
3,5 m do 4 m z betonu
asfaltowego. Stworzono nowe miejsca postojowe do parkowania
równoległego i prostopadłego. Oznakowanie

poziome zostanie namalowane przy sprzyjającej pogodzie, najpóźniej do 31 maja 2019 r.
Inwestycja kosztowała
miejski budżet ponad
2 mln 672 tys. zł. (AD)

Ulice Liliowa i Głęboka będą miały nowe chodniki

J

ak tylko pogoda pozwoli rozpoczną się
prace związane z wykonaniem chodnika przy
ul. Liliowej, na odcinku od ul. Bratkowej do

ul. Storczykowej. To kontynuacja prac rozpoczętych w poprzednich
latach. Nowa część
chodnika będzie wykonana na powierzchni

Nowa droga dla rowerów
przy ul. Kawiary

M

iasto Gniezno zakończyło realizację ścieżki rowerowej
na ul. Kawiary, po prawej stronie od ul. Sokoła do ul. Osiniec. Prace obejmowały wykonanie: ścieżki rowerowej na długości

88 m, części chodnika, oznakowania pionowego, oznakowania poziomego oraz
nasadzenie 4 drzewek. Inwestycja kosztowała niespełna
70 tys. zł. (AD)

302 m2, za nieco ponad
64 tys. zł. Umowny termin zakończenia inwestycji to 31 maja 2019 r.
Do 15 czerwca natomiast zostaną wykona-

ne obustronne chodniki na całej długości
ul. Głębokiej. Umowny
koszt tej inwestycji to
niespełna pół miliona
złotych. (AD)
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Z

akończyła się budowa nowej drogi prowadzącej do osiedla Relaks, to wynik porozumienia pomiędzy Miastem
Gniezno a Gminą Gniezno. Samorządy partycypowały w 50% w kosztach tej inwestycji. Za
około milion złotych, firma Strabag, wyłoniona
w przetargu wybudowała jezdnię ul. Cegielskiego od skrzyżowania ulic

INWESTYCJE

Droga do osiedla
Relaks już gotowa
Osiniec i Cegielskiego
do granicy administracyjnej miasta Gniezna.
Wybudowany odcinek
ma długość 556 metrów. Zakres prac objął
wykonanie poszerzenia
istniejącej nawierzchni
tłuczniowo - żwirowej,
ułożenie górnej podbudowy z kruszywa łamanego oraz dwóch
warstw z betonu asfaltowego. (AD)

Nowa droga w ramach
unijnego projektu

W

połowie stycznia
2019 r. nowa droga łącząca ul. Słoneczną z ul. Osiniec została
otwarta dla ruchu. To
część projektu dotyczącego przebudowy układu drogowego ul. Pod
Trzema Mostami. Wybudowany odcinek nowej
drogi, o długości 450 m,
zlokalizowany jest na
nieużytkach położonych

między ulicami Słoneczną i Osiniec oraz bazą
PKS i zakładami Panasonic Energy Poland.
Ma wydzielony ruch samochodowy, rowerowy
i pieszy. Otwarcie drogi
zbiegło się w czasie z zamknięciem dla ruchu
przejazdu pod ostatnim
wiaduktem na ul. Pod
Trzema Mostami. Na
realizację całości inwe-

stycji Miasto Gniezno
pozyskało 18 mln dofinansowania unijnego
w ramach WRPO oraz

pomoc finansową na
przebudowę wiaduktu
w wysokości 5 mln zł od
PKP PLK. (AD)

etapy: w 2020 r. wykonane zostaną miejsca
postojowe w pasie drogi ul. Sportowej, parking przed budynkiem
i utwardzenie terenu

wzdłuż boiska (II i III
etap), a w 2021 r. powstaną miejsca postojowe przed istniejącym parkingiem
(IV etap). (AD)

Będą dodatkowe
parkingi przy nowej hali

W

hali im. M. Łopatki
przy ul. Sportowej
od momentu otwarcia
we wrześniu 2018 r. odbyło się wiele imprez.
Razem z nimi pojawiły
się trudności w zaparkowaniu samochodów.
By rozwiązać ten kłopot prezydent Gniezna
Tomasz Budasz podjął decyzję o budowie
dodatkowych parkingów. W pierwszym eta-

pie, około III kwartału
2019 r., powstaną dwa
parkingi dla osób korzystających z hali, łącznie
na około 160 miejsc. Zaznaczony na mapce teren zostanie wyrównany
i utwardzony tłuczniem,
dodatkowo powstanie
także chodnik prowadzący bezpośrednio od
hali do ul. Sportowej.
W kolejnych latach planowane są także dalsze

GOSPODARKA
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Firma Kirchhoff kupiła kolejne nieruchomości

W

ostatnich dniach
starego roku Miasto Gniezno przeprowadziło przetarg na sprzedaż działek położonych
w Gnieźnie przy ulicy
Cegielskiego w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przetarg był ograniczony
do przedsiębiorców,
którzy planują dokonanie nowej inwestycji.
Przedmiotem przetargu
były cztery działki niezabudowane oferowane jako dwie odrębne
nieruchomości o powierzchni łącznej 3,47
ha. Cena wywoławcza
wynosiła za poszczególne nieruchomości
odpowiednio 1.025.913

zł oraz 1.062.688 zł. Komisja przetargowa jako
nabywcę wskazała fir-

mę Kirchhoff Polska Sp.
z o. o. z siedzibą w Mielcu. Cena ofertowa za

każdą z nieruchomości
wyniosła 1.070.000 zł
netto. (AD)

Działki w okolicach ul. Orzeszkowej 30% taniej

13

nieruchomości
zlokalizowanych
na nowych ulicach
w pobliżu ul. Orzeszkowej zostało wystawionych ponownie
na sprzedaż. Tym razem cena wywoławcza w przetargu ustnym nieograniczonym jest o 30% niższa

od wartości rynkowej.
Opisywane nieruchomości pierwotnie
planowano sprzedać
w programie „Mój własny dom w Gnieźnie”.
Program musiał jednak
przestać funkcjonować w obliczu rządowych zmian w ustawie
o przekształceniu pra-

wa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów.
Działki, które miały być
w tej formie sprzedane
są więc wystawione
ponownie na przetarg
ustny nieograniczony.
Działki są zlokalizowane w rejonie nowych ulic Pawlikow-

skiej-Jasnorzewskiej,
Dąbrowskiej, Staffa,
Iwaszkiewicza i Iłłakowiczówny, w zachodniej części miasta. Mają od 413 do
962 m2, a ceny wywoławcze wynoszą od ok.
34 tys. zł do 78 tys. zł.
Przetarg odbędzie się
5 marca 2019 r. (AD)

Zmiany w zarządzie MPK

31

grudnia 2018 roku Piotr Stasiak,
dotychczasowy prezes
MPK złożył rezygnację.
Od stycznia 2019 roku prezesem jest Woj-

ciech Gulczyński, który
od 2001 roku pracował
tam jako zastępca prezesa. Tym samym zarząd
spółki MPK stał się jednoosobowy. (AD)
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rzez niespełna miesiąc, w holu Urzędu
Miejskiego można było oglądać wystawę
zbiorów filatelistycznych i kartek pocztowych z początku
XX wieku. Wystawa
pod hasłem „Droga
do niepodległości.

Naczelnicy w walce
o niepodległość Polski”, została przygotowana przez Wojciecha Śmieleckiego
z okazji obchodów
100-lecia odzyskania
niepodległości oraz
100-lecia Powstania
Wielkopolskiego. (DG)

Sto lat Pułku Ułanów Wielkopolskich
Obok wielu wydarzeń i uroczystości związanych z obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, 6 stycznia w Gnieźnie świętowano także setną rocznicę utworzenia 3. (17.)
Pułku Ułanów Wielkopolskich.

O

prócz uroczystej
mszy w Bazylice
Prymasowskiej, z tej
okazji, przedstawiciele
Stowarzyszenia Polski
Klub Kawaleryjski przy-

gotowali uroczystości,
w trakcie których zostały wręczone okolicznościowe odznaczenia. (DG)

Miłosna wystawa w MOK

D

o 10 marca, w Miejskim Ośrodku Kultury
będzie można oglądać
wystawę pt. „Miłość”,

składającą się z rysunków i obrazów Marcina
Leśniaka – utalentowanego pilanina, aktualnie

studenta III roku Wydziału Malarstwa i Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepper-

ta we Wrocławiu. Wstęp
na umieszoną w Dużej
Galerii MOK wystawę
jest bezpłatny. (DG)

KULTURA

Niepodległościowa wystawa
P
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Uroczyste obchody 100. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego
28 grudnia 2018 roku był dla gnieźnian wyjątkowym dniem. Aby uczcić zwycięskie,
rozpoczęte dokładnie wiek temu Powstanie Wielkopolskie samorządy, stowarzyszenia oraz
wiele innych podmiotów przygotowały bogaty program wydarzeń i atrakcji.

J

edną z najważniejszych było z pewnością otwarcie Domu
Powstańca Wielkopolskiego, który mieści się
w budynku wyremontowanego niedawno Starego Ratusza. Otwarto
tam ekspozycję z wykorzystaniem multimediów, grafik i filmów popularyzujących wiedzę
o powstaniu. Trafiły tam
także pamiątki zarówno
ze zbiorów prywatnych
darczyńców, jak i z sali
tradycji dawnego Gimnazjum nr 2. Dom powstańca można zwiedzać od
poniedziałku do piątku
(10:00- 16:00) oraz w I
i III niedzielę każdego

miesiąca (10:00–14:00).
Następnie, po uroczystej Mszy świętej sprawowanej w katedrze,
uczestnicy nabożeństwa przeszli na cmentarz św. Piotra i Pawła,
gdzie samorządowcy
oraz przedstawiciele
stowarzyszeń i instytucji złożyli kwiaty i oddali
hołd bohaterom. Wszyscy zebrani mogli też wysłuchać przemówienia
maestro Ignacego Jana
Paderewskiego, w którego wcielił się aktor
Andrzej Malicki.
W auli I LO odbył się
uroczysty Sejmik Ziemi
Gnieźnieńskiej, w którym wzięli udział wło-

darze oraz radni dziesięciu gmin powiatu
gnieźnieńskiego, a także Gminy Powidz oraz
radni i władze powiatowe. Najważniejszymi
punktami wydarzenia
było uroczyste nadanie
Szkole Podstawowej nr 7
w Gnieźnie imienia Powstańców Wielkopolskich
1918/1919, a także przyjęcie laudum, oddającego cześć bohaterom
sprzed stu lat. Odznaczono także osoby zasłużone na rzecz krzewienia
pamięci o powstańcach: Janusz Ambroży,
Krzysztof Borowiak, Czesława Krumrey, Bożena
Posłuszna-Brzezińska, Bar-

tosz Borowiak, Jarosław
Gryguć, Ramzes Temczuk, Hanna Kwaśniewska, Paweł Matkowski,
Grzegorz Mrówczyński,
Janusz Sekulski oraz Paweł Trygalski.
Późnym popołudniem
przed Starym Ratuszem
wysłuchać można było
koncertu „Między pokoleniami” w wykonaniu
młodych artystów oraz
obejrzeć inscenizację
„Pruski Zmierzch” przygotowaną przez GRH Garnizon Gniezno. Wieczorem, w Starym Ratuszu,
publiczność mogła zaś
wziąć udział w koncercie „Melodie Wielkopolskie na Jazzowo”. (WK)

CZERWIEC 2018
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Gnieźnieńska biblioteka
ma nowego dyrektora

Z

końcem 2018 r. dotychczasowy dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta Gniezna Janusz
Ambroży przeszedł na
emeryturę. Ambroży
kierował książnicą od
1983 r. Od stycznia
2019 r. na podstawie
powołania przez prezydenta Gniezna Tomasza Budasza, dyrektorem biblioteki jest Piotr
Wiśniewski.
Piotr Wiśniewski
przez ostatnie 4 lata
pracował jako pełno-

mocnik prezydenta
Gniezna do spraw kultury w Urzędzie Miejskim, wcześniej, przez
7 lat, był dyrektorem
Miejskiego Centrum
Innowacji i Promocji.
Jest pomysłodawcą i
dyrektorem festiwali:
Offeliada, Preteksty
oraz Fyrtel, a takż inicjatorem Królewskiego
Festiwalu Artystycznego
i Nagrody Kulturalnej
Miasta Gniezna „Królik”. W ostatnim czasie
był koordynatorem

zespołu urzędników
realizujących Trakt Królewski. Ukończył studia
historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz stosunki

międzynarodowe na
Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Przez rok
był także stypendystą
Uniwersytetu Sorbona
w Paryżu. (AD)

Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

M

arzec to miesiąc,
w którym rodzice
powinni zapisać swoje
pociechy do placówek edukacyjnych.
Składanie wniosków
do przedszkoli odbędzie się w terminie od
5 do 25 marca 2019.

18 kwietnia ogłoszone
zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych
lub niezakwalifikowanych do przedszkola.
Również w marcu przyjmowane będą zapisy
do pierwszych klas
w szkołach podstawo-

wych prowadzonych
przez Miasto Gniezno.
Rodzice kandydatów
zamieszkujących w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka
do szkoły obwodowej w terminie od 6
do 29 marca 2019 r.

W tym samym czasie
należy zgłosić dziecko
do innej szkoły (poza
rejonem). 24 kwietnia
zostaną ogłoszone
listy kandydatów zakwalifikowanych lub
niezakwalifikowanych
do szkoły. (AD)

Niezwykły, kolorowy płot w Przedszkolu nr 9 „Leśne Ludki”

W

chodząc na teren
Przedszkola Nr 9 „Leśne Ludki” nie sposób się
nie uśmiechnąć, a to za
sprawą wspaniałego, kolorowego płotka wykonanego przez dzieci i rodziców. Zadaniem dzieci było ozdobienie deseczek,
a rodzice i pracownicy
przedszkola dzielnie pracowali czyszcząc, malując stary płot oraz montując nowy z przepięknie
i niepowtarzalnie ozdobionych deseczek. (AD)
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Laureat Super Orła 2018 – Przemysław Gnat.

Najlepsi gnieźnieńscy sportowcy nagrodzeni

Po latach obecności w różnych miejscach (gnieźnieńskim teatrze i auli I LO), coroczna
Gala Gnieźnieńskiego Sportu znalazła swój nowy „dom” – halę im. Mieczysława Łopatki.
Kapituła złożona z lokalnych dziennikarzy już po raz kolejny przyznała statuetki „Orłów” –
tym razem za 2018 rok. Galę poprowadził Dariusz Szpakowski.

S

portowcem roku został Tomasz Bzdęga
z MKS Mieszko Gniezno.
Biało-niebiescy zebrali
również laury za najlepszą drużynę, trenera
(Mariusz Bekas) i działacza (Dawid Frąckowiak). Imprezą roku został Lotto Superpuchar
Polski w koszykówce,

a odkryciem roku żużlowiec, Jurica Pavlic.
Super Orzeł, nagroda specjalna którą od
kilku lat przyznaje prezydent Tomasz Budasz,
trafiła do byłego zawodnika, a obecnie
trenera i działacza brazylijskiego jiu-jitsu, Przemysława Gnata. (DG)

Pierwsza dziesiątka plebiscytu:
1. Tomasz Bzdęga – MKS Mieszko (piłka nożna)
2. Aleksandra Politowicz – AKT Samuraj (karate)
3. Adrian Gała – GTM Start (żużel)
4. Lidia Kobyłecka – MKS PR URBIS (piłka ręczna)
5. Marcin Trojanowski – MKS Mieszko (piłka nożna)
6. Michał Szydłowski – Sklep Polski MKK (koszykówka)
7. Joanna Sawicka – MKS PR URBIS (piłka ręczna)
8. Marcin Trzaskawka – Start 1954 (hokej na trawie)
9. Marcin Greser – KS (futsal)
10. Agata Zachwieja – GTT Diament (triathlon)

Więcej zdjęć na miejskim profilu na Facebooku (Królewskie Gniezno).

SPORT

12

GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI

Stulecie niepodległości…
na sportowo
Jak się okazuje setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości można świętować na różne sposoby. W Gnieźnie odbywa
się to także na sportowo. Wszystko za sprawą
turnieju badmintona Stolotka, który 14 i 15
grudnia odbył się w nowej hali widowiskowo-sportowej im. Mieczysława Łopatki.

N

a turniej w Gnieźnie
zaproszeni zostali
wszyscy – zarówno osoby
rozpoczynające swoją
przygodę z rakietą i lotką, jak i zawodnicy trenujący ten sport regularnie.

Po zgłoszeniach, które
zapełniły listy w rekordowym tempie jednego
dnia, widać, że przyniosło to oczekiwany efekt.
Dzięki temu w zawodach
mogliśmy zobaczyć za-

Na otwarcie turnieju, mecz pokazowy rozegrali także dwaj
amatorzy tej dyscypliny sportu: prezydent Gniezna
Tomasz Budasz i poseł na Sejm, Zbigniew Dolata

równo zawodowców jak
i tzw. radosnych amatorów – powiedział Jakub
Cichocki, koordynator

projektu. Turniej swoim
patronatem objęła także Fundacja Narodowy
Badminton. (DG)

weł Pietryja), w deblu kobiet (Agnieszka
i Aneta Wojtkowskie)
i mężczyzn (Miłosz Bochat i Adam Cwalina),

oraz grze pojedyńczej
pań (Kamila Augustyn)
i panów (Adrian Dziółko). (DG)

Kolejne zawody rangi
mistrzowskiej w Gnieźnie
Prawie 150 badmintonistów z całej Polski wzięło udział w 55. Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Elity w badmintonie, rozegranych od
31 stycznia do 3 lutego w gnieźnieńskiej hali
im. Mieczysława Łopatki. Niedzielne mecze
finałowe turnieju transmitowane były na
ogólnopolskiej antenie TVP Sport.

P

odczas organizowanych przez Wielkopolski Okręgowy
Związek Badmintona
zawodów, wyłoniono

medalistów w pięciu
kategoriach: w grze
mieszanej (w kategorii
tej zwyciężyli Agnieszka Wojtkowska i Pa-

Nie jedno,
a dwa lodowiska

O

prócz już dobrze
przyjętego, bo
organizowanego od
4 lat, dużego lodowiska Gnieźnieńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, tej zimy na amatorów łyżew w Gnieźnie czekała dodatkowa niespodzianka. Dru-

gą taflę, w wersji mini,
we współpracy z Urzędem Miejskim umieściła na Rynku firma
mBank. Łącznie, z obu
lodowisk, w okresie
od grudnia do połowy lutego skorzystało ponad 25 tysięcy
osób. (DG)

LUTY 2019

T

uż po rozpoczęciu nowego roku w Pierwszej Stolicy odbył się turniej gier komputerowych
Super Game e-sport
współorganizowany
przez Miasto Gniezno.
Między 26 a 27 stycznia w hali sportowej SP
2 zacięty bój toczyły 24
drużyny z kilkunastu województw oraz ponad
300 zawodników indywidualnych.
Co ważne, to właśnie podczas tego wydarzenia, po raz pierwszy w Polsce odbyły
się zmagania kobiet
w e-sporcie, w którym
zwyciężył zespół „Duchy
Kuchenne”. W LG Mistrzostwach Polski Szkół
o awans do czerwcowego wielkiego finału starało się 12 reprezentacji szkół. Zwycięską drużyną okazał się
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,
drugie miejsce zajął Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi,
a na najniższym stop-

INTERNET

Gracze z całego kraju
rywalizowali w e-sporcie
niu podium znalazło się
Technikum TEB Edukacja w Gnieźnie.
Rozegrano również
HIRO Quersus Puchar
Polski w e-sporcie. 8 drużyn stawiło się, aby rywalizować o zwycięstwo. Na najwyższym
stopniu podium stanęły
„Co Koty”, drugie miejsce przypadło drużynie
„El Es Pi Di”, a trzecia lokata należała do „Stalkers eSports”. Równocześnie, podczas trwania całego wydarzenia,
odbywał się turniej indywidualny FIFA 18, w którym zwycięstwo odniósł
Chris Kujawski, drugie
miejsce zajął Maciej
Górny, a trzecią lokatę
zapewnił sobie Patryk
Jarzyński. W rywalizacji
na symulatorze rajdowym Gran Turismo Sport
triumfował Maciej Trzaskawka, który oprócz fotela gamingowego marki Quersus zgarnął również przepustkę do wielkiego finału całego sezonu. (WK)

Aplikacja „Królika GOń”
z nominacją Mobile Trend Awards

W

idocznymi częściami Traktu Królewskiego są rozsiane
po centrum posągi królów, legend i figury królików oraz makiety i tablice informacyjne. Niewidoczną w przestrzeni
miejskiej częścią szlaku jest mobilna aplika-

cja „Królika GOń”, dzięki
której turysta może szukać elementów Traktu
w formie gry miejskiej.
Zaledwie dwa miesiące po premierze, aplikacja zdobyła nominację do nagrody Mobile
Trend Awards – „Oscarów” polskiej branży mo-
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bile, które zostaną przyznane w Krakowie, 7 i 8
marca.
Grę stworzyła łódzka firma MobileMS we
współpracy z Urzędem
Miejskim w Gnieźnie. Od
premiery aplikację pobrano już około tysiąc
razy. (WK)
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Kara za spalanie śmieci
Nawet 5 tysięcy złotych grzywny grozi
mieszkance ul. Strumykowej, która spalała
w domowym piecu niedozwolone odpady.
Kobieta wpadła podczas rutynowej kontroli
strażników miejskich, którzy pobrali próbki
popiołu z paleniska i wysłali je do ekspertyzy.

K

ilka tygodni temu,
podczas własnej
interwencji w budynku
przy ul. Strumykowej 10
strażnicy skontrolowali
4 mieszkania, w których
istniało podejrzenie spalania śmieci w przydomowych piecach. W 3
mieszkaniach ujawniono nieprawidłowości,
dwóch właścicieli na
miejscu ukarano mandatami z art. 191 Ustawy
o odpadach. W jednym
przypadku, mimo że
ujawniono w palenisku
odpady niedozwolone, właścicielka nie
przyznała się do winy.

Funkcjonariusze pobrali
próbki paleniskowe do
specjalnego wiaderka,
które przesłano do badań do certyfikowanego
laboratorium w Jastrzębiu
Zdroju. Otrzymana ekspertyza próbek z pieca,
potwierdziła termiczne
przekształcanie (spalanie) niedozwolonych
substancji (śmieci/odpadów) w piecu, z którego
została pobrana próbka. Wobec sprawczyni
wykroczenia zostanie
skierowany wniosek
o ukaranie do sądu,
grozi jej grzywna w wysokości do 5 tys. zł oraz

zwrot kosztów badania
próbek jakie poniósł
Urząd Miejski w Gnieźnie
w kwocie 603 zł.
Tylko w styczniu
2019 r. Straż Miejska
przeprowadziła 92 interwencje dotyczące
podejrzenia spalania nie-

dozwolonych odpadów,
w 16 przypadkach potwierdzono niedozwolony
proceder, 12 sprawców
ukarano mandatami na
kwotę 2450 zł, skierowano 2 wnioski o ukaranie
do sądu, a 2 osoby pouczono. (AD)

w internecie. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby powyżej 25
roku życia.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 “Działania
szkoleniowe na rzecz

rozwoju kompetencji
cyfrowych” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020,
operatorem konkursu
jest Fundacja Legalna
Kultura. (AD)

Jak bezpiecznie i skutecznie
korzystać z internetu.
Trwają szkolenia
Od stycznia do czerwca 2019 r. trwają szkolenia w ramach programu „Ja w internecie”
organizowanego przez Urząd Miejski, finansowanego ze środków zewnętrznych.

D

otychczas grupy
dziesięcioosobowe
szkoliły się w następujących tematach: Moje finanse i transakcje w sieci, Tworzę własną stronę internetową (blog),
Działam w sieciach społecznościowych. Szkolenia będą realizowane
do czerwca 2019 roku,
w godzinach dopołu-

dniowych lub popołudniowych. Jeden temat
szkoleniowy omawiany
jest podczas 4 dni, na
zajęciach, które trwają
3 godziny. Cały czas
trwają jeszcze zapisy na
kolejne zajęcia. Szczególnie zachęcamy do
zapisania się do grup
Mój biznes w sieci, Kultura w sieci oraz Rodzic

LUTY 2019

W marcu 2019 r. w Gnieźnie zacznie obowiązywać nowy Regulamin utrzymania czystości
i porządku. Najważniejsze zmiany dla mieszkańców dotyczą zasad odbioru odpadów BIO
(w szczególności skoszonej trawy) i odpadów
wielkogabarytowych.

B

y zoptymalizować
sposób obioru
skoszonej trawy od
mieszkańców dzielnic
domków jednorodzinnych, od marca będzie trzeba wystawiać
ją w odpowiednich
pojemnikach. Każdy
mieszkaniec, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów,
może zostać wyposażony w dodatkowe
pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l.
Maksymalna pojemność dostarczonych
pojemników dla jednej
nieruchomość wynosi
360 l. Jeśli pojemność
do 360 l. okaże się dla
mieszkańca za mała,
może wyposażyć się
indywidualnie w dodatkowy pojemnik
(w kolorze brązowym
lub z napisem BIO).
Skoszona trawa nie
będzie już odbierana
w workach. Samodzielnie w pojemniki
do odbioru trawy będą mogli wyposażyć
się także mieszkańcy,
którzy zdecydowali
się na nieselektywną
zbiórkę odpadów.
Będą oni mogli je wy-

stawiać przed swoje
posesje w dniu odbioru odpadów BIO.
Kolejną zmianą
istotną dla mieszkańców będzie ta
dotycząca zbiórki
odpadów wielkogabarytowych, czyli mebli, sprzętu RTV i AGD
dużych rozmiarów.
Będzie ona przeprowadzana jak do tej
pory trzy razy w roku w wyznaczonych
i ogłoszonych wcześniej terminach. Mieszkańcy osiedli domków
jednorodzinnych będą
mogli w tym czasie
wystawiać odpady
przed własne posesje.
Natomiast w centrum
miasta, na Tysiącleciu
oraz Winiarach odpady te będą odbierane
tylko od mieszkańców
Gniezna z wykorzystaniem kontenerów
w wyznaczonych miejscach i czasie, pod
nadzorem pracownika
spółki URBIS. Zostawianie odpadów w innych miejscach i czasie będzie traktowane
jako zaśmiecanie, za
co grozi mandat. (AD)

60 seniorów otrzyma od
Miasta bransoletki życia

M

iasto Gniezno
w 2019 r. wyposaży
60 seniorów w bransoletki życia. To kontynuacja ubiegłorocznego,
pilotażowego, systemu
teleopieki, polegającego
na zdalnym monitoringu
stanu zdrowia osób powyżej 60 roku życia. Senior
uczestniczący w projekcie
zostaje objęty systemem
teleopieki, za pomocą
specjalnej bransoletki
życia, czyli urządzenia
nadawczo-odbiorczego
wyposażonego w kartę
SIM, z funkcją rozmowy.
Z jej pomocą przez całą
dobę można się połączyć
z telecentrum, w którym
dyżurują wykwalifikowani
teleopiekunowie. Mobilna bransoletka z wmontowanym przyciskiem
bezpieczeństwa, którą

można mieć stale przy
sobie, wysyła sygnał do
centrum monitoringu
o lokalizacji użytkownika, daje możliwość wezwania pomocy. Dzięki
dodatkowej funkcji na
jaką zdecydowało się
miasto reaguje na nagły
upadek automatycznie
wysyłając sygnał alarmowy. Naciśnięcie guzika
spowoduje połączenie
się kwalifikowanego teleopiekuna, którego zadaniem będzie ocena
sytuacji i odpowiednia
reakcja pomocowa, np.
wezwanie członka rodziny lub sąsiada posiadającego klucz do mieszkania, wezwanie służb
medycznych i udzielenie
im kompleksowych informacji o seniorze na
podstawie danych. (AD)

NIE WYRZUCAJ
ŻYWNOŚCI!

NIE DOKARMIAJ
SZCZURÓW!

INFORMACJE

Zmiany w wywozie
trawy i odpadów
wielkogabarytowych
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24 marca 2019

Dzień na Trakcie
Królewskim!
Darmowe oprowadzanie
po nowym gnieźnieńskim
szlaku turystycznym
Więcej informacji wkrótce
na www.gniezno.eu oraz
pod telefonem: 61 426 04 35

IMIENINY
MIASTA
św. Wojciech 2019

/TraktKrolewskiGniezno

27-28

kwietnia

Szczegóły wkrótce na:
www.Gniezno.eu

