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Dziś oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Informatora Miejskiego, gazety wydawanej przez Urząd Miejski
w Gnieźnie. Informator będzie trafiał kilka razy w roku,
mniej więcej co dwa miesiące, do niemal każdego gospodarstwa domowego w Pierwszej Stolicy Polski.
Chcemy, aby Państwo z tego wydawnictwa czerpali wiedzę
o tym, jakie działania są podejmowane przez miasto Gniezno.
Będą to więc informacje o zakończonych, a także planowanych
inwestycjach, o wydarzeniach kulturalnych, czy też te o gnieźnieńskiej gospodarce. By sprawnie usystematyzować podejmowane tematy, podzieliliśmy gazetę na kilka działów: inwestycje,
kultura, informacje gospodarcze, sport i zdrowie oraz informacje.
Za redagowanie gazety odpowiedzialni są rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego oraz pracownicy Wydziału Promocji i Kultury.

wiktorkolinski@gniezno.eu

Damazy Gandurski
damazy.gandurski@gniezno.eu

Maciej Polus
maciej.polus@gniezno.eu

Naszym podstawowym założeniem jest informowanie
mieszkańców Gniezna o tym, na co Urząd Miejski przeznacza
pieniądze z miejskiego budżetu – a więc między innymi te, które
pochodzą z płaconych przez Państwa podatków.
Zapraszamy więc do lektury pierwszego Informatora Miejskiego. Zobaczą Państwo, że w Gnieźnie wiele się dzieje!

Monika Fifer
monika.fifer@gniezno.eu

WYDAWCA
Miasto Gniezno
DRUK
Drukarnia Majorczyk
ul. Grabowa 27
62-200 Gniezno

Chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w Pierwszej Stolicy Polski?

Odwiedzaj regularnie: www.Gniezno.eu
/PierwszaStolicaPolski
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5 mln zł – prawie tyle wydało miasto Gniezno w tym roku na kilkanaście remontów
wykonanych w szkołach, przedszkolach oraz w żłobku.

N

ajwiększą była
inwestycja w budynku przy ul. Pocztowej, którego parter
zaadoptowano na potrzeby przeniesionego
z ul. Kościuszki Przedszkola nr 12. Dzięki temu,
przedszkole mogło przyjąć o 75 dzieci więcej.
W pobliżu budynku
nowego przedszkola
powstał też drewniany
plac zabaw, parking
oraz przejście dla pieszych z sygnalizacją
świetlną.
Pozostałe remonty
to m.in.: adaptacja pomieszczeń dla Przed-

szkola nr 6 przy ulicy
Wiosennej, dostosowanie części budynku
po Przedszkolu nr 12 przy
ulicy Kościuszki na potrzeby Żłobka Miejskiego (co umożliwi zwiększenie miejsc z 80 do
130), remont dachu
w Szkole Podstawowej
nr 6, remont zaplecza
kuchennego w Przedszkolu nr 3, wymiana
pieca c.o. w Przedszkolu
nr 9 czy modernizacja
dziedzińca szkolnego
wraz z nową infrastrukturą sportową w Szkole
Podstawowej nr 9. (AD)

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 po wakacyjnych remontach
mają do dyspozycji nową skocznię, bieżnię, ale także, ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
Miasteczko Ruchu Drogowego.

Z nowych, bezpiecznych, drewnianych zabawek korzystają
dzieci z Przedszkola nr 12. Plac zabaw jest także otwarty dla
wszystkich małych mieszkańców Pierwszej Stolicy.

Kolorowe sale w nowym „Plastusiowie”.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12.

INWESTYCJE

Remonty w oświacie za 5 mln
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Lato pod znakiem
inwestycji drogowych
Solidna i bezpieczna infrastruktura drogowa jest ważnym elementem każdego miasta,
poprawiającym komfort życia mieszkańców. Dlatego też miasto Gniezno wykorzystuje
każdy sezon remontowo-budowlany, aby wybudować lub zmodernizować jak największą
ilość dróg, chodników oraz ciągów kanalizacyjnych. W tym roku na ten cel przeznaczono
aż 15 mln zł.

W

2016 roku powstały więc nowe parkingi: między innymi przy
ulicach Sobieskiego,
Konikowo, Wawrzyńca
oraz Żuławy, łącznie
na ponad 270 aut. Kompleksowo przebudowano ulicę Kochanowskiego, nowe oblicze zyskała też ulica Roosevelta,
na odcinku od ulicy Rycerskiej do al. Reymonta, gdzie wymieniono
też kanalizację sanitarną, deszczową oraz sieć
wodociągową. Prace
melioracyjne (przepusty) przeprowadzono
na drogach w obrębie ulicy Orzeszkowej,
a mieszkańcy ulicy Liliowej cieszyć się mogą
z nowych chodników.
Wykonano także wiele mniejszych zadań,
ważnych dla estetyki
naszego miasta: remont
schodów prowadzących od ul. Grzybowo
do ul. Franciszkańskiej,
montaż ogrodzenia wokół Doliny Pojednania
w Gnieźnie czy remont

schodów przy ul. Północnej. Nowe oświetlenie pojawiło się między
innymi na osiedlu Piastowskim i na ulicach:
Pszenicznej, Zagajnikowej, Łowieckiej i Południowej. Kontynuowany
jest także ważny dla
bezpieczeństwa mieszańców program doświetlenia przejść dla
pieszych. W tym roku
takie oświetlenie zamontowano w czterech
miejscach na terenie
miasta Gniezna: przy
ul. św. Jana przy Gimnazjum nr 1, ul. Chrobrego przy Zespole Szkół
Ekonomiczno-Odzieżowych, ul. Staszica przy
Szkole Podstawowej
nr 9 i ul. Roosevelta –
skrzyżowanie z ul. Libelta. Niezwykle ważną
inwestycją jest także
rozpoczęcie pierwszego
etapu prac na Osińcu,
gdzie powstaje nowa
ulica, która łączyć będzie Witkowską z obszarem przemysłowym
strefy ekonomicznej. (WK)

Przebudowana
ul. Kochanowskiego to nie
tylko nowa nawierzchnia,
ale także zjazdy, krawężniki i
chodniki.

Na Osińcu powstaje nowa ulica, która służyć będzie
jako dojazd do kilku dużych zakładów produkcyjnych.

Nowe miejsca parkingowe przy ul. Żuławy
– tak wyglądał teren przed i po inwestycji.
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Miejskie kamienice z nowym obliczem
Zakończyły się remonty elewacji miejskich
kamienic. W tym roku wytypowano 3 kamienice będące w zasobie mieszkaniowym
miasta Gniezna. Remonty rozpoczęto wiosną
i zakończono we wrześniu.

N

a wizerunek miasta,
na jego postrzeganie przez mieszkańców
i turystów, wpływa wiele
elementów. Jednym
z nich jest bez wątpienia
wrażenie, jakie odnosi
się oglądając budynki.
Kamienice mieszczące
się w centrum Gniezna
w większości mają już
ponad 100 lat i przez
to są w sferze zainteresowania chociażby
turystów, jako atrakcje
architektoniczne.
W miarę posiadanych środków finanso-

wych, w 2016 roku miasto
Gniezno przeprowadziło
remonty trzech elewacji
kamienic: przy ul. Dąbrówki 9/Krzywe Koło 7a,
Chrobrego 8 i Sienkiewicza 11. Wymieniono
także witryny sklepowe i stolarkę okienną.
Remonty kosztowały
w sumie ok. 350 tysięcy zł.
Środki przeznaczone
na ten cel pochodziły
z oszczędności uzyskanych dzięki likwidacji
Zarządu Gospodarowania Lokalami. (AD)

Gnieźnieńskie kamienice przed i po remontach.

Trwa realizacja największej inwestycji miasta Gniezna

T

o budowa hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Zabłockiego.
Szacunkowy koszt inwestycji to prawie 27 mln zł.
Na ten cel Gniezno pozyskało dotację z budżetu państwa w wy-

sokości 9 mln zł. Hala
będzie miała ponad
7 tysięcy m2 powierzchni
użytkowej i 1200 miejsc.
Zakończenie budowy planowane jest
na 2018 r. (AD)
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KFA
2016

Z

a nami kolejna edycja Królewskiego Festiwalu Artystycznego.
Od ubiegłego roku
impreza, której dewizą jest łączenie „6 stanów skupienia kultury”
(muzyki, teatru, sztuk
plastycznych, literatury,
fotograi i lmu) ma nową formułę. W ramach
uatrakcyjniania Pierwszej Stolicy Polski jako
celu wakacyjnych wyjazdów, Urząd Miejski
podjął decyzję o wy-

dłużeniu Festiwalu tak,
by obejmował cały
okres letni.
Dzięki temu, kilkadziesiąt różnych wydarzeń
kulturalnych, artystycznych oraz imprez towarzyszących odbyło się na
przestrzeni 13 wakacyjnych weekendów, od
połowy czerwca do końca sierpnia. Wszystkie
zebrane zostały pod
jednym, wspólnym szyldem KFA. (DG)

Festiwal Kultury Słowiańskiej
„Koronacja Królewska”
to jedna z największych imprez
historycznych w kraju. W każdy
ostatni weekend lipca, okolice
gnieźnieńskiej katedry oraz
jeziora Jelonek zamieniają
się w średniowieczną osadę
– podobnie było w tym roku
(30-31 lipca).
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Tegoroczne Dni Gniezna
połączone były z finałem
Strefy EURO 2016.
Gwiazdami muzycznymi
byli Dawid Podsiadło
i zespół Piersi (8-9 lipca).

KULTURA

KFA to nie tylko
wydarzenia stricte
kulturalne, ale również
wiele imprez towarzyszących. W tym roku po
raz pierwszy w program
festiwalu włączył się
zlot kabrioletów „Cabrio
Poland” (6-7 sierpnia).

Tradycyjnie już, niezwykle
barwnym wydarzeniem
były Międzynarodowe
Spotkania z Folklorem
(18 sierpnia).

W Teatrze im. A. Fredry
ponownie wręczono
Nagrody Kulturalne Miasta
Gniezna oraz tytuły
Ambasadorów miasta
– galę uświetnił koncert
zespołu Pustki
(23 czerwca).
Podczas Festiwalu Grajków
Ulicznych „Po drodze”,
w różnych punktach na mapie
miasta wystąpili m.in. Gabriel
Fleszar, Illegal Boys, Fan-Art,
Zagrali i Poszli, Sasha Boole
(Ukraina), Swiernalis czy Janusz
„Cybull” Skwira (20-21 sierpnia).

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, KFA 2016 zwieńczył
wspaniały Koncert Finałowy.
Na Rynku wystąpiły zespoły
The Dumplings oraz Lao Che
(28 sierpnia).
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Będą produkować kleje

Dwa z „Trzech Mostów”
do rozbiórki

Otwarciem pierwszej linii produkcyjnej oraz
uroczystym wbiciem łopaty pod budowę
nowej fabryki zainaugurował swoją obecność
w Gnieźnie tajwański koncern Tex Year. Ceremonia, na którą zaproszono także przedstawicieli władz miejskich oraz lokalne media,
odbyła się 26 lipca 2016.

Będzie szybciej i bezpieczniej: w przyszłym
roku z mapy Gniezna znikną dwa z trzech
wiaduktów na ulicy Pod Trzema Mostami.
2 września, po blisko dwóch latach rozmów,
w sprawie wyburzenia środkowego wiaduktu
stosowne porozumienie podpisali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gnieźnie i PKP SA
w Poznaniu.

T

K

ex Year, produkujący kleje termotopliwe, od dłuższego czasu
współpracował z gnieźnieńską firmą Best-Pol.
Dzięki utworzeniu terenów Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, władze
koncernu podjęły decyzję o budowie własnej

fabryki w Pierwszej Stolicy Polski. Nowy zakład
zlokalizowany będzie
przy ul. Cegielskiego,
tuż obok ukończonej
na początku 2016 roku
fabryki Kirchhoff Automotive. Firma planuje
docelowo zatrudnienie
ok. 100 osób. (DG)

Pierwszy w Strefie
Pierwszy zakład na gnieźnieńskich terenach
Specjalnej Strefy Ekonomicznej został ukończony. Fabrykę mającą zatrudnić około 100
pracowników wybudował przy ul. Cegielskiego
niemiecki koncern Kirchhoff.

K

irchhoff Automotive
to globalny koncern
produkujący podzespoły dla przemysłu samochodowego. Zakład
w Gnieźnie jest już trzecią lokalizacją firmy w
kraju – posiada już ona

fabryki w Gliwicach
i Mielcu. W przyszłości, władze koncernu
nie wykluczają dalszej
rozbudowy, podobnie
jak miało to miejsce
w pozostałych dwóch
lokalizacjach. (DG)

oszty przedsięwzięcia w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej i rozbiórki wiaduktu poniosą
miasto Gniezno i PKP
SA. Będą one rozłożone w następujących
proporcjach: miasto
Gniezno 60%, PKP 40%.
Sfinansowanie prac
w zakresie infrastruktury
drogowej oraz niwelacji
terenu będzie natomiast
leżało po stronie miasta.
Planowany udział mia-

sta Gniezna ma wynieść
do 300 tys. zł.
Strony porozumienia
zadeklarowały, że prace rozbiórkowe w miarę
możliwości będą prowadzone w sezonie
letnim przyszłego roku,
od 1 lipca do 31 sierpnia – by zminimalizować
utrudnienia dla kierowców. W tym też terminie
rozebrany zostanie wiadukt od strony ul. Słonecznej. (DG)
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SPORT I ZDROWIE

Tak kibicowali gnieźnianie
podczas Euro 2016

W

spólne kibicowanie i świetna
zabawa – tak było w
Gnieźnie podczas tegorocznych Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej.
U stóp Katedry powstało
wtedy Letnie Kino Euro
i przez miesiąc oferowało sportowe emocje na
najwyższym poziomie.
Tysiące gnieźnian
przybywało na Plac
św. Wojciecha, aby obserwować zmagania najlepszych reprezentacji
w Europie. Oczywiście,
najliczniejsza publiczność gromadziła się przy
okazji meczów biało-czerwonych. Oprócz

piłkarskich wydarzeń,
w dni przerwy od Euro,
koneserzy polskiego kina
oglądać mogli na dużym ekranie filmy, takie jak „Miś” czy „Rejs”.
Te wszystkie atrakcje
oraz świetnie wyniki naszych piłkarzy sprawiły,
że Letnie Kino Euro często gościło w mediach
ogólnopolskich, a także na stronie Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Co
jednak najważniejsze,
jego lokalizacja skusiła
wielu gnieźnian i mieszkańców okolicznych
miejscowości do spędzania wolnego czasu
w centrum miasta. (MF)

Rekordowy 39. Bieg
Lechitów

A

ż 2242 biegaczy
zameldowało się
18 września na mecie
39. Biegu Lechitów. Była
to rekordowa frekwencja w historii tego najstarszego biegu masowego w Polsce.
Zwycięzcą tegorocznego został Adam Nowicki. Zawodnik Asics

Frontrunner Polska pokonał trasę półmaratonu z czasem 1:13:20.
Drugi na mecie Marcin
Zagórny stracił do lidera
34 sekundy. Wśród kobiet, podobnie jak przed
rokiem, najlepsza okazała się Patrycja Talar (KB
UEP Poznań) z czasem
1:24:38. (DG)

Międzynarodowy Tydzień
Koszykówki

36

drużyn dziewcząt i chłopców
z 9 krajów rywalizowało
w XIV Międzynarodowym Turnieju Koszykówki
organizowanym przez
TS Basket Gniezno. Od
dwóch lat turniejowi towarzyszy organizowany
przez Urząd Miejski Międzynarodowy Tydzień
Koszykówki. Na Rynku

ponownie pojawiły
się ogólnodostępne
boiska do street-balla, a do koszykarskiej
tematyki idealnie dopasowały się wydarzenia
„Weekendu Leniwych
Kotów” – święta kultury hip-hop będącego
częścią Królewskiego
Festiwalu Artystycznego. (DG)
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Miejska Rada Seniorów już działa

B

ezpowrotnie minęły
już czasy, gdy emerytura kojarzyła się wyłącznie z bawieniem
wnuków i bezczynnym
siedzeniem przed telewizorem. Dzisiejsi seniorzy chcą nie tylko
być sprawni fizycznie,
ale i aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej
społeczności. Wychodząc naprzeciw takim
oczekiwaniom Prezy-

dent miasta Gniezna
powołał w tym roku do
życia Miejską Radę Seniorów.
W jej skład weszło
dziewięć osób, które
od lat działają dla dobra
naszego miasta organizując wydarzenia
kulturalne, sportowe
oraz realizując różnorodne inicjatywy społeczne. Są to: Danuta
Wiśniewska, Halina Dyc,

Ewa Bjorklund, Bolesław
Ciesielczyk, Zdzisław
Stankowiak, Krystyna
Scholtz-Chruściel, Danuta Kolenda, Aleksander
Juruś oraz Władysława
Wawrowska.
Do zadań rady należy między innymi opiniowanie projektów aktów
prawnych wydawanych
przez organy miasta
dotyczących seniorów,
formułowanie wniosków

w sprawach ich dotyczących, inicjowanie
działań na rzecz osób
starszych, monitorowanie
ich potrzeb oraz upowszechnianie wiedzy
o potrzebach i prawach
najstarszych mieszkańców Gniezna.
Rada od początku prężnie zabrała się
do pracy. Zorganizowano już wspólne spotkanie z przedstawicielami
podobnego organu
z gminy Czerniejewo,
ustalono plan pracy
na lata 2016-2018 oraz
harmonogram dyżurów. Teraz każdy senior,
który chciałby zgłosić
pomysł lub potrzebuje
pomocy w rozwiązaniu
trudnego problemu,
może przyjść i spotkać się
z radnymi. Przyjmują oni
w każdy poniedziałek,
od 17.00 do 18.00, w sali
31 Urzędu Miejskiego w
Gnieźnie. Telefon kontaktowy: 61 426 04 58. (WK)

Masz długi? Odpracuj je!
Osoby zadłużone, mieszkające w lokalach, których właścicielem jest miasto Gniezno,
mogą odpracować swoje należności. Od marca 2016 roku funkcjonuje w Gnieźnie program
odpracowywania zaległości czynszowych. W tym czasie z tej możliwości skorzystało już
kilkadziesiąt osób, a dwie całkowicie odpracowały swój dług.

D

łużnicy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mogą spłacać
należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych w formie świadczenia zastępczego na
rzecz miasta Gniezna
lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Mogą po prostu odpracować swój dług.
Godzina pracy dłużnika została wyceniona
na 10 złotych brutto.
Aby skorzystać z programu odpracowania zadłużenia należy pobrać,
wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim.
Wniosek ten dostępny

jest na stronie internetowej urzędu oraz w Wydziale Usług Społecznych w Referacie ds.
Polityki Mieszkaniowej
(oficyna).
Do obowiązku dłużnika podejmującego
się odpracowania zadłużenia należy regulowanie bieżących należ-

ności z tytułu korzystania
z lokalu mieszkalnego.
Dłużnicy odpracowują zadłużenie w miejskich jednostkach, takich
jak Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie czy Zakład
Zieleni Miejskiej w Gnieźnie. (AD)
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Strażnicy apelują
Straż Miejska w Gnieźnie z niepokojem obserwuje ilość przybywających w różnych
częściach miasta dzikich wysypisk. Najczęściej
udaje się ustalić sprawców zaśmiecania,
jednak to nie wystarczy.

S

traż Miejska apeluje więc do mieszkańców o niewyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych.
Funkcjonariusze ostrzegają, że takie działanie może skończyć
się nawet mandatem
karnym w wysokości
do 500 złotych. Jednocześnie funkcjonariusze zwracają się z prośbą do mieszkańców
o pomoc w zadbaniu

o czystość w Królewskim Mieście Gnieźnie.
Wszystkich, którym leży
na sercu ład i porządek, Straż Miejska prosi
o informację dotyczącą
osób, które wyrzucają
śmieci w miejscach niedozwolonych. Każdy,
kto dokona zgłoszenia,
pozostanie anonimowy,
a swoją postawą przyczyni się do poprawy
stanu czystości w Gnieźnie. (WK)

PIERWSZA STOLICA POLSKI

Weź udział w konkursie

NAGRADZANIE
ZA SEGREGOWANIE

Szczegóły:

www.NagradzanieZaSegregowanie.gniezno.eu

Trwają kontrole przyłączy
kanalizacyjnych!

P

rzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie rozpoczęło kontrole przyłączy kanalizacyjnych
poza centrum miasta.
Mieszkańcy proszeni
są o sprawdzenie wła-

snych przyłączy. Za samowolne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
grozi kara ograniczenia
wolności bądź grzywny
nawet do 10 tysięcy
złotych. (AD)

BIEG

2. GNIEŹNIEŃSKI

Fes wal Dziedzictwa Kulturowego Gniezna

FY
RT
EL

START:

11 listopada

NIEPODLEGŁOŚCI

godz. 11.11

17-20
listopada 2016

w programie m.in.:

koncerty
koncert muzyki
spotkania
żydowskiej
panele
dyskusyjne
projekty
artystyczne

OK

GNIEZNO

PIERWSZA STOLICA POLSKI

szczegóły i zapisy:
www.biegniepodleglosci.gniezno.pl

X

GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

prezentuje:

OFFEL
IA DA

3-6 XI 2016
X FESTIWAL FILMOWY „OFFELIADA”

pokazy ﬁlmowe // koncerty // warsztaty
spektakle // dyskusje // wystawy

