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Budżet Obywatelski 2018
20 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim Michał Powałowski, zastępca prezydenta
Gniezna, ogłosił listę projektów, które przeszły urzędową weryfikację i zostaną poddane
pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Głosowanie rozpocznie się 6,
a zakończy się 17 listopada. Już po raz czwarty to pełnoletni mieszkańcy Gniezna zadecydują, na co chcą przeznaczyć w sumie 500 tys. zł.

B

udżet Obywatelski
to część miejskiego
budżetu, o przeznaczeniu którego decydują
mieszkańcy, najpierw
poprzez składanie swoich propozycji, a potem
przez głosowanie na najlepsze z nich. W tym roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło w sumie
21 projektów, które poddane zostały weryfikacji
przez specjalnie powołany zespół urzędników.
To oni sprawdzili, ile mogłaby kosztować realizacja projektu, czy będzie w ogóle możliwa
oraz czy projekty spełniają kryterium zadania

własnego gminy. Tegoroczna weryfikacja złożonych wniosków zakończyła się 13 października
i wyłoniła 10 następujących projektów:
• „Budowa chodnika
przy ul. Żwirki i Wigury
po stronie Szkoły Podstawowej nr 6” (od
ul. Żwirki i Wigury do
ul. Barciszewskiego,
koszt 140 tys.)
• „Budowa na osiedlu
Skiereszewo w Gnieźnie bezpiecznego
i funkcjonalnego,
dostępnego od rana
do wieczora i w każdy dzień tygodnia
placu zabaw” (koszt

240 tys. zł)
• „Przebudowa placu
zabaw i Strefy Seniora na terenie Skweru
im. Miasta Anagni”
(koszt 120 tys. zł)
• „Złota Rączka” (wykonywanie drobnych
napraw na rzecz samotnych seniorów,
koszt 20 tys. zł)
• „Strefa zabaw i wypoczynku na osiedlu
Kazimierza Wielkiego”
(teren wokół stawku,

koszt 330 tys. zł)
• „Rewitalizacja oczka
wodnego i przystosowanie okalającego
terenu do rekreacji
i wypoczynku” (teren oczka wodnego ul. Czeremchowa, Jesionowa, koszt
500 tys. zł)
• „Budowa chodnika
przy ul. Ludwiczaka” (od ul. Prostej
do ul. Jaśminowej,
koszt 100 tys. zł)
• „Budowa parku linowego w Gnieźnie”
(teren przy ul. Cichej
okolice jeziora Winiary, koszt 400 tys. zł)
• „Interaktywne Muzeum Gniezna 2018”
(koszt 90 tys. zł)
• „Skate Park” (Kawiary, koszt 270 tys. zł)
Wyniki głosowania
zostaną ogłoszone do
24 listopada 2017 r. (AD)
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Ruszyła budowa bloków przy ul. Cymsa
Przy ul. Cymsa rozpoczęła się budowa dwóch bloków: senioralnego z 26 mieszkaniami
oraz socjalno–komunalnego, w którym będzie mogło zamieszkać 46 rodzin. Inwestycja jest
realizowana przez Miasto Gniezno z dofinansowaniem zewnętrznym pozyskanym z Banku
Gospodarstwa Krajowego.

O

potrzebie budowy bloku senioralnego mówił już w swoim programie wyborczym prezydent Tomasz
Budasz. Dziś przypomina
– Społeczeństwo się starzeje. W zasobie komunalnym Miasta Gniezna
zamieszkuje wiele starszych osób, także samotnych. Często zajmują
oni lokale o bardzo dużym metrażu. W budynku senioralnym mieszkania będą mniejsze, łatwiejsze w utrzymaniu.
Sam budynek wypo-

sażony będzie w windę, a mieszkania w stosowne urządzenia dla
seniorów np. w łazienkach. To wszystko, a także sąsiedztwo przychodni sprawi, że będzie się
tam mieszkało bezpiecznie i komfortowo.
Seniorzy, którzy zamieszkają przy ul. Cymsa zwolnią często duże
i atrakcyjne lokale w centrum miasta. W budynku senioralnym znajdzie
się 26 mieszkań, wielkości od 30 do 51 m2, będzie on wyposażony

także w garaż i miejsca
parkingowe w terenie.
Tuż obok powstanie
blok komunalno-socjalny z 46 mieszkaniami,
wyposażony w garaż
i miejsca parkingowe
w terenie i lokal użytkowy na parterze. W bezpośrednim sąsiedztwie
budynków powstanie
także plac zabaw i strefa aktywności dla dorosłych. – Potrzeby mieszkaniowe w Gnieźnie
nadal są bardzo duże.
W kolejce oczekujących
na mieszkanie socjalne

jest w tej chwili ponad
130 rodzin. Przydziałem
nowych mieszkań zajmie się specjalna komisja, w stosownym czasie
przedstawimy szczegółowe zasady przydziału lokali – mówi zastępca prezydenta Gniezna
Michał Powałowski.
W sumie całość inwestycji będzie kosztować ok. 15,5 mln zł
brutto z dofinansowaniem zewnętrznym
z Banku Gospodarstwa
Krajowego w wysokości 2 mln 200 tys. zł. (AD)

GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI

INWESTYCJE

4

Parking przy cmentarzu
św. Piotra już działa

Kolejna inwestycja Miasta Gniezna na Winiarach. Około 100 tys. zł
kosztowało 340 metrów bieżących nowego chodnika na ul. Gdańskiej. (AD)

Skończył się problem z parkowaniem samochodów przy cmentarzu św. Piotra. Miasto
Gniezno właśnie oddało do użytku swoją
kolejną inwestycję – parking z 57 miejscami.

T

o nie jedyna inwestycja parkingowa
na obrzeżach centrum
Gniezna. W 2017 r. Miasto Gniezno wybudowało parking przy ul. Łaskiego z 36 miejscami,
a także powiększyło,
o kolejne 49 miejsc,
parking wybudowany
w 2016 r. przy ul. Świętokrzyskiej. Niebawem
rozpocznie się budowa
parkingu przy ul. Żwirki
i Wigury, na którym to
będzie mogło zaparkować 39 aut.
– To powoli rozwiązuje problem z parkowaniem samochodów, nie
tylko przy cmentarzach,
ale w ogóle w centrum
miasta. W ostatnich 3 la-

tach Miasto Gniezno
wybudowało 5 parkingów, szósty za chwilę będzie realizowany.
Oprócz tego, z naszej
inicjatywy otwarty został
parking na ul. Sobieskiego ze 150 miejscami.
To w sumie daje około
pół tysiąca miejsc parkingowych w mojej kadencji – mówi prezydent
Gniezna Tomasz Budasz.
Parking przy cmentarzu św. Piotra od 2018 r.
będzie płatny: parkowanie przez pierwsze
pół godziny będzie darmowe, za dłuższy postój
będą obowiązywać
symboliczne opłaty. Budowa parkingu kosztowała 430 tys zł. (AD)

Ze względu na charakterystyczną zabudowę, Osiedle Grunwaldzkie
w Gnieźnie posiada wiele ulic wewnętrznych, których dobry stan
jest niezwykle ważny dla mieszkających tam osób. Gnieźnieński
samorząd od lat realizuje wiele mniejszych, lecz bardzo potrzebnych
inwestycji w tym rejonie miasta. W 2017 r. na ten cel z miejskiego
budżetu przeznaczono ok. 250 tys. zł i wykonano m.in. jezdnie
(435,68 m2) oraz chodniki z (252,97 m2). (AD)

Trwa długo oczekiwany remont chodnika przy ul. Chrobrego.
Realizowana etapami inwestycja zakończy się przed świętami
Bożego Narodzenia. (AD)
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Kolejne inwestycje
wokół jez. Winiary

D

o końca grudnia
ukończony zostanie
kolejny etap rewitalizacji otoczenia jeziora Winiary. Za 840 tys. zł, między ul. Łazienki a ul. Spokojną powstaje łącznie
115 m nowych ścieżek
pieszych i pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem.

Inwestycja jest kolejnym z elementów sukcesywnej rewitalizacji terenu wokół popularnych
„Łazienek”. Do tej pory
ze środków pochodzących z miejskiego budżetu oświetlone zostały
już ścieżki wokół jeziora,
dokonano cięcia pielęgnacyjnego drzew, wy-

od koniec września
Urząd Miejski ogłosił
przetarg na długo oczekiwaną przebudowę ulicy Kawiary. Na mocno
wysłużonym, blisko półkilometrowym fragmencie ulicy, oprócz nowej
nawierzchni powstaną
chodniki, ścieżka rowerowa, oraz dwa przystanki
i pętla MPK.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
przebudowa ul. Kawiary
miała ruszyć po zakończeniu budowy nowej
ul. Osiniec – ta zakończyła się w maju tego
roku. Przeszkodą w rozpoczęciu remontu pozostawała jednak kolizja z ułożonym pod powierzchnią ulicy kablem
energetycznym. Miasto
Gniezno uzyskało zgodę
na odstępstwa od warunków technicznych
przy budowie tej drogi. Można więc rozpoczynać inwestycję. Jej
ukończenie planowane
jest na połowę 2018 roku. (DG)

cięto krzewy, zawieszono 30 budek lęgowych,
oraz rozpoczęto montaż
nowych ławek. Następnie uporządkowany zostanie dalszy teren zielony. W pobliżu powstał
również wybieg dla psów
realizowany przez gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej. (DG)
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Przebudowa ul. Kawiary
coraz bliżej
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Specjalne gratulacje z okazji otrzymania
nagrodykuratora odebrała Goretta Hanczewska.

Wyróżnienia dla
gnieźnieńskich pedagogów

P

raca nauczyciela jest
jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zawodów, wymagających
szczególnych przymiotów ducha i charakteru.
Aby docenić starania
i trud gnieźnieńskich
pedagogów, 10 października zorganizowano
Miejski Dzień Edukacji,
podczas którego Prezydent Tomasz Budasz
odznaczył i nagrodził
najbardziej zasłużonych
pracowników gnieźnieńskiej oświaty.
Podziękowano
wszystkim zebranym za
ich codzienny, wychowawczy trud i życzono,
aby także kolejne lata ich pracy przynosiły
Miastu Gnieznu i jego
najmłodszym mieszkańcom tak wiele dobrego. Specjalne nagrody
prezydenta otrzymali
dyrektorzy i pracownicy gnieźnieńskich gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka. Samorząd

miejski dba o placówki
edukacyjne, co widać
w corocznych remontach i inwestycjach.
Z życzeniami do obecnych zwrócił się również
Zastępca Prezydenta
Miasta Gniezna Michał
Powałowski.
Ten uroczysty dzień
był również okazją do
wręczenia gratulacji
Goretcie Hanczewskiej
– Dyrektor Przedszkola
nr 14, która otrzymała
w tym miesiącu Nagrodę
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w uznaniu
jej pracy jako wybitnego pedagoga, sprawnego dyrektora oraz
cenionego działacza
społecznego. Medalem
Koronacyjnym Miasta
Gniezna wyróżniono
pracowników administracji i obsługi: Halinę
Wesołowską – Przedszkole nr 1, Hannę Rewers
– SP 3, Eleonorę Stankiewicz – SP 6, Elżbietę
Jaźwińską – SP 12 oraz
Lidię Bąkowską z Gimnazjum nr 2. (WK)

Kolejne szkoły
po modernizacji

W

czesną jesienią
zakończono remonty w kolejnych placówkach edukacyjnych
w Gnieźnie. W Szkole
Podstawowej nr 6 wyremontowano elewację,
wymieniono część okien
oraz odrestaurowano
zabytkowy zegar z II połowy XIX wieku, wyprodukowany jeszcze
w wytwórni Rochlitza
w Berlinie. Niedziałający
od wielu lat mechanizm, został w końcu
uruchomiony i wskazuje
uczniom i nauczycielom właściwą godzinę.
Renowacji poddano
także zabytkowe drzwi,

a uwieńczeniem całego
remontu było dodanie
iluminacji świetlnej budynku, który szczególnie
w nocy, prezentuje się
niezwykle malowniczo.
Koszt remontu to około
800 000 złotych.
Natomiast w Szkole
Podstawowej nr 7 (dotychczasowe Gimnazjum nr 3) parter budynku został wydzielony dla
uczniów klas pierwszych,
a placówka doczekała
się nowego boiska ze
sztuczną nawierzchnią,
placu zabaw oraz zmodernizowanego dziedzińca za kwotę 569 500
złotych. (WK)
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Na płycie gnieźnieńskiego Rynku Hey zagrał po raz pierwszy w swojej 25-letniej historii.

Mocny finał KFA 2017

T

łum widzów zgromadził na gnieźnieńskim
Rynku koncert zespołu
Hey, który 2 września
zwieńczył tegoroczną
edycję Królewskiego
Festiwalu Artystycznego.
Zespół przyjechał do
Gniezna promując swój
nowy album – „Błysk”.
Na setliście nie zabra-

kło jednak również najbardziej znanych utworów grupy, takich jak
„Muka”, „Teksański”,
„sic!” czy „Moja i twoja
nadzieja”. Ten ostatni,
wspólnie z Kasią Nosowską, chóralnie odśpiewali fani, którzy niemal po brzegi wypełnili
gnieźnieński Rynek.

Koncert był ostatnim
akcentem KFA 2017,
w ramach którego na
przestrzeni 11 wakacyjnych weekendów
odbyło się łącznie kilkadziesiąt wydarzeń
(m.in. kino letnie, teatry
uliczne, przeglądy, zloty
foodtrucków i kabrioletów oraz „Koronacja

Królewska”). Podczas
tegorocznej edycji festiwalu, oprócz zespołu
Hey, koncerty zagrały
takie gwiazdy jak Myslovitz, Mesajah, Happysad, Blue Café oraz
T.Love. (DG)

Siódme święto Słowa

J

uż siódma odsłona
Festiwalu Literackiego „Preteksty” odbywała się pomiędzy 29 września a 1 października.
Formuła organizowanego przez Urząd Miejski festiwalu, od kilku lat
realizuje 3 podstawowe
cele: zbliżenia – ukazania literatury jako części
naszej codzienności, inspiracji – pokazania, że
Słowo może inspirować,
i spotkania – przybliżenia
twórców do publiczności. Dzięki temu zróżnicowane wydarzenia „Pretekstów” łączy jeden,
literacki mianownik.

Tegoroczną edycję
wypełniły spotkania autorskie (z J. Witkowskim,
P. Cholewą i J. Mikołajczykiem), łącząca poezję z fotografią wystawa „Światłoczułe słowa”, konkurs recytatorski
oraz Turniej Książkożerców. Jak emocjonujący
może być pojedynek na
wiersze pokazali uczestnicy slamu poetyckiego
stowarzyszenia „Ośla
Ławka”, a słowa do
akompaniamentu muzycznego wyśpiewały
zespoły Varieté, Super
Girls Romantic Boys oraz
Pudełko Zapałek. (DG)

Na „Pretekstach” zespół Varieté premierowo
wykonał utwory z najnowszej płyty „Nie wiem”.

Gościem jednego ze spotkań autorskich był
Piotr Cholewa – tłumacz książek Terry’ego Pratchetta.
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Historyczne zmiany w układzie drogowym miasta
Zniknięcie z mapy Gniezna dwóch wiaduktów w ciągu ul. Pod Trzema Mostami, dwukierunkowa ul. Pocztowa połączona z dwukierunkową ul. Konikowo, nowa ul. Osiniec. Te zmiany
w układzie drogowym Miasta Gniezna, częściowo zrealizowane, częściowo w realizacji
śmiało można nazwać historycznymi, a na pewno bardzo ważnymi dla kierowców jadących
z południowej części miasta. To wszystko jest częścią szerszej koncepcji, która znacznie
usprawni ruch samochodowy w Pierwszej Stolicy Polski – zapewnia Tomasz Budasz i zapowiada kolejne inwestycje, które wspólnie z tymi realizowanymi obecnie, będą tworzyć
komunikacyjną ramę w tej części miasta.

W

e wrześniu, zgodnie z zapowiedziami ul. Pocztowa została otwarta w dwóch
kierunkach, co usprawniło ruch na skrzyżowaniu ul. Chrobrego
i Lecha. Niebawem po
zakończonej przebudowie ul. Konikowo, do
której Miasto Gniezno
dokłada pół miliona zł,
ruch będzie odbywał

się jeszcze płynniej.
Ukoronowaniem jednak tych działań jest
wyburzenie dwóch wiaduktów, wybudowanie drugiej prostej nitki
i rozdzielenie ruchu na
ul. Pod Trzema Mostami
i nadchodząca inwestycja, realizowana z gigantyczną, bo 18-mln
unijną dotacją, związana z przebudową ukła-

Do przebudowy ul. Konikowo Miasto Gniezno dokłada 500 tys zł.
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mując stanowisko prezydenta Gniezna. Dziś
mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością,
że jego najważniejsze
punkty, te związane właśnie z komunikacją, są
realizowane. Inwestycje
i zmiany w organizacji
ruchu w mieście wprowadzane krok po kroku
dziś zaczynają tworzyć
naczynia połączone.
A to jeszcze nie koniec
– mówi prezydent Budasz. W dalszej perspektywie czasowej realizowana będzie budowa
drogi łączącej ul. Witkowską z ul. Wrzesińską,
przebudowa ul. Wolności, a także budowa
Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego
przy ul. Pocztowej oraz
budowa połączenia
ul. Składowej z ul. Słoneczną. (AD)

Dzięki wybudowaniu drugiej nitki na ul. Pod Trzema Mostami
i rozdzieleniu ruchu, działa już tylko jedna sygnalizacja świetlna,
co sprawia, że jedzie się nie tylko szybciej, ale i bezpieczniej.

INWESTYCJE

du drogowego ul. Pod
Trzema Mostami. Według nowego harmonogramu w 2018 roku
ma zostać zakończony
odcinek drogi od ul. Słonecznej do ul. Osiniec.
Termin zakończenia pozostałych elementów inwestycji, a więc poszerzenie światła wiaduktu
kolejowego wraz z przebudową przebiegającej
pod nim drogi na odcinku od al. Reymonta do
ul. Słonecznej, ustalony
został na trzeci kwartał
2019 r. Dzięki tej przebudowie, kierowcy jadący
od strony ul. Witkowskiej,
będą mogli jechać już
ul. Osiniec i dalej prosto
w kierunku ul. Pod Trzema Mostami.
– Nasze działania nie
są przypadkowe. Realizujemy program, który
założyłem sobie obej-

9

Po remoncie ul. Pocztowa jest dwukierunkowa.
Z ul. Dworcowej można teraz jechać prosto.

Miasto Gniezno planuje także budowę Zintegrowanego
Centrum Przesiadkowego przy ul. Pocztowej.
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Święto gnieźnieńskich seniorów
8 października po raz drugi odbyły się gnieźnieńskie Senioralia – impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, organizowana przez Miejską Radę Seniorów i Urząd Miejski.

T

egoroczne „Senioralia” otworzyła kolorowa parada ulicami
miasta, z udziałem m.in.
swarzędzkiej Orkiestry
Dętej i motocyklistów
klubu „ClassiC”. Seniorzy uroczyście przejęli
klucze do miasta z rąk
prezydenta, i w ten sposób, na czas obchodów, symbolicznie stali
się włodarzami miasta.

W trakcie imprezy,
w hali SP2 seniorzy zaprezentowali owoc swojej całorocznej pracy
w grupach tanecznych,
teatralnych, kabaretowych i folklorystycznych. Zaprezentował się
Gnieźnieński Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Profilaktyczny Klub Seniora
„Radość”, Zespół Teatralny Odeon i Zespół

Folklorystyczny Obertas.
Na scenie wystąpił również Chór Dzwon, Zespół
Wokalny Retro oraz Zespół Wokalny Żydowianie oraz Szczun z Kareji.
Można było skorzystać
z nauki tańca bachata, pokazu nordic walking, czy zabawić się
kolorową chustą Klanzy. W ramach profilaktyki zdrowotnej, WSC-

KZiU (dawny „Medyk”)
przygotowało bezpłatne pomiary oraz pokaz
ratownictwa medycznego. Nie zabrakło stanowisk Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Na zakończenie wystąpił gnieźnieński Fan
Art, który udowodnił, że
mimo upływu lat wciąż
gra żywiołowo i na najwyższym poziomie. (DG)

Jarmark Bożonarodzeniowy
coraz bliżej

O
Występ formacji Focus zgromadził na
ul. Łubieńskiego sporo fanów disco polo.

Biesiadny MOKtoberfest 2017

Z

godnie z coroczną
tradycją, na zakończenie lata Miejski Ośrodek Kultury przygotował
propozycję dla fanów
biesiady i disco polo.
16 września ul. Łubień-

skiego wypełniły stoiska
z letnimi przysmakami
i piwem, a na scenie zaprezentowały się sekcje
artystyczne oraz gwiazda wieczoru – zespół
Focus. (DG)

d 2014 roku
w Gnieźnie organizowane są jarmarki
świąteczne. Kolędy,
pastorałki i największe bożonarodzeniowe przeboje, stragany
pełne ozdób oraz rozchodzący się zapach
grzanego miodu i wina – to wszystko czeka na mieszkańców
i turystów, którzy pomiędzy 6 a 10 grudnia
odwiedzą tutejszy Rynek.

Na tegoroczną edycję – Urząd Miejski oraz
MOK – przygotowali
jeszcze więcej atrakcji.
Oprócz oficjalnego odpalenia choinki, różnych
wydarzeń artystycznych
i oferty kramów, dodatkową atrakcją będą
m.in. pyszności serwowane w strefie foodtrucków. Szczegółowy
program jarmarku już
wkrótce będzie można
znaleźć na stronie internetowej Gniezno.eu (DG)
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SPORT

40 lat najstarszego polskiego półmaratonu

N

do Gniezna, biegaczy
aktywnie oklaskiwali kibice, których największa grupa zgromadziła
się przy mecie na Placu
św. Wojciecha. Coraz
większą frekwencją cieszą się także biegi dziecięce i młodzieżowe,
rozgrywane przed star-

FOT. SZ. MALENGOWSKI

a starcie jubileuszowej edycji Biegu Lechitów stanęła rekordowa liczba 4247 uczestników. Pięciu z nich, tzw.
„Wierni Lechici”, gnieźnieński półmaraton ukończyli po raz czterdziesty!
Przy trasie wiodącej
z Ostrowa Lednickiego

tem biegu głównego.
Zwycięzcą kategorii
„Open” z czasem 1:13:17
został Marcin Zagórny z

Krosna Odrzańskiego.
Wśród pań triumfowała Ukrainka, Natalia Nagierniak. (DG)

Powstał nowy
tor rowerowy

Czerwono-czarni
z awansem do I Ligi

P

o zaledwie jednym
sezonie w najniższej
klasie rozgrywkowej,
żużlowcy Hawy Startu
Gniezno wywalczyli sobie awans do 1. Ligi Żużlowej. W dwumeczu finałowym II Ligi, gnieźnianie pokonali Motor
Lublin w stosunku 93:86.
Losy awansu ważyły się
aż do ostatniego bie-

gu meczu rewanżowego. Ku radości 10 tysięcy zgromadzonych na
stadionie przy ul. Wrzesińskiej kibiców, zwycięstwo Czerwono-czarnych przypieczętowali
wychowankowie gnieźnieńskiego klubu – Mirosław Jabłoński i Adrian
Gała. (DG)

W

październiku br.
do użytku został
oddany pierwszy gnieźnieński Pumptrack –
najnowsza inwestycja
Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Specjalny tor rowerowy,
złożony z profilowanych
zakrętów i „hopek”, powstał w sąsiedztwie skate-parku oraz kompleksu „Orlików”, na terenie
dawnych koszar przy
ul. Wrzesińskiej.
Nowy tor daje okazję, by stosunkowo nie-

wielkim nakładem (koszt
inwestycji to 152 800 zł
brutto) poszerzyć ofertę
miejskiej bazy rekreacyjnej. Pumptracki spełniają najwyższe standardy
bezpieczeństwa: Szwajcarska Poradnia ds. Zapobiegania Wypadkom
(BFU) umieściła te tory
w „niebieskiej” grupie
obiektów sportowych,
co jest równoznaczne z uznaniem ich za
równie bezpieczne jak
place zabaw dla dzieci. (DG)

GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI

Zbliża się 11. „Offeliada”
N

a 11. edycję Festiwalu twórcy nadesłali aż 207 filmów.
32 z nich, komisja kwalifikacyjna wybrała do
udziału w Konkursie
Głównym – pokazy konkursowe wyświetlane
będą w Miejskim Ośrodku Kultury 3 i 4 listopada.
Tradycją „Offeliady” są
już pokazy, spotkania
i imprezy towarzyszące
Konkursowi Głównemu.
W tym roku, widzowie
w ramach festiwalu
wezmą udział w aż 9
pokazach specjalnych,
podczas których będzie
można obejrzeć nagradzane polskie filmy, na
co dzień niedostępne
na ekranach kinowych
multipleksów. Z kolei po

spotkaniach z jurorami
i pokazach specjalnych,
wieczory wieńczyć będzie wspólna zabawa
na koncertach w Klubie
Muzycznym Młyn. 3 listopada wystąpi Bajzel,
po którego koncercie
organizatorzy zapraszają
na wspólne karaoke,
natomiast 4 listopada
sceną zawładnie jedna z legend polskiego
punka, Ga-Ga/Zielone
Żabki.
Wstęp na wszystkie
wydarzenia festiwalu jest
bezpłatny. Szczegółowy
program można znaleźć
na stronie Offeliada.pl
oraz na oficjalnym profilu społecznościowym
fb.com/OffeliadaGniezno (DG)

FOT. A. FARNA

2 listopada rozpocznie się gnieźnieńskie święto kina niezależnego: 11. edycja ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego „Offeliada”. W Jury Głównym festiwalu zasiądą m.in. Paweł
Łoziński – wybitny polski dokumentalista, Wiola Sowa – urodzona w Gnieźnie, wielokrotnie
nagradzana animatorka, oraz Michał Wiraszko – lider zespołu Muchy i dokumentalista.

Offeliadowe pokazy i spotkania cieszą się
coraz większą popularnością.
FOT. A. FARNA

KULTURA

12

W Jury Głównym poprzednich edycji zasiadali
m.in. K. Majchrzak, R. Jaźwiński czy Yach Paszkiewicz.

11. OFFELIADA

W W W. O F F E L I A D A . P L
/OFFELIADAGNIEZNO

Prezydent Miasta Gniezna zaprasza:

Festiwal Filmowy

2-5 LISTOPADA 2017

G N I E Z N O
pokazy ﬁlmowe // koncerty // warsztaty
spektakle // spotkania // wystawy

Doﬁnansowanie:

Sponsorzy:

Doﬁnansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu
Kultura – Interwencje 2017

Patroni medialni:

Partnerzy:

Biblioteka
Publiczna
Miasta
Gniezna

PAŹDZIERNIK 2017

13

STRAŻ MIEJSKA

Sprawcy kradzieży nie zdawali sobie sprawy,
że ich występek jest nagrywany.

Sprawcy kradzieży zatrzymani
dzięki monitoringowi

G

nieźnieńscy policjanci zatrzymali
dwóch mężczyzn, którzy
z samochodu dostawczego ukradli telefon
komórkowy. Było to możliwe dzięki bystremu oku
operatora monitoringu
miejskiego i kobiety, która
była świadkiem zdarzenia.
12 września 2017 r.,
oficer dyżurny otrzymał
informację od operatora
monitoringu miejskiego
o kradzieży telefonu z samochodu zaparkowanego przy Placu 21 Stycznia.
Na miejsce skierował
policjantów referatu
patrolowo-interwencyjnego. W międzyczasie
dyżurny odebrał kolejny
telefon, tym razem od

poszkodowanego w tym
zdarzeniu mężczyzny.
Okazało się, że dwaj
mężczyźni wykorzystali
nieobecność kierowcy
i ukradli z jego auta komórkę. Moment kradzieży
widziała 23-latka, która
poinformowała go o incydencie. Właściciel
auta dogonił złodziei
i przyprowadził na miejsce
kradzieży, gdzie po chwili
przyjechali policjanci.
Początkowo sprawcy do
niczego się nie przyznawali, ale o materiał dowodowy zadbał operator
monitoringu. Mężczyźni
trafili do policyjnego
aresztu. Za kradzież grozi
im do 5 lat pozbawienia
wolności. (WK)

Bohaterska postawa
Strażnika Miejskiego

F

unkcjonariusz gnieźnieńskiej Straży
Miejskiej wykazał się
zimną krwią oraz prawdziwie obywatelską
postawą i uratował
tonącego mężczyznę.
3 września 2017 roku
starszy inspektor Grzegorz Woźny, w dniu
wolnym od służby,
przebywał z dzieckiem
w aquaparku w Kaliszu.
Zauważył zanurzonego
w wodzie mężczyznę
w wieku około 50 lat,
który nie dawał oznak

życia. Strażnik podniósł
alarm i podholował
poszkodowanego do
schodów, przekazując
w ręce ratowników.
Ci niezwłocznie podjęli
reanimację do czasu
przyjazdu pogotowia
ratunkowego. Lekarzom
udało się przywrócić
funkcje życiowe, a mężczyzna trafił na oddział
intensywnej opieki
medycznej kaliskiego
szpitala. Obecnie jego
stan zdrowia poprawia
się. (WK)

Kolejne wraki znikają z gnieźnieńskich ulic

P

roblemem naszych
miast jest porzucanie na ulicach wyeksploatowanych aut,
które szpecą przestrzeń
publiczną. W Gnieźnie
sytuacja uległa znacznej poprawie, głównie dzięki uregulowaniu sytuacji prawnej
umożliwiającej działania Policji i Straży Miejskiej. W połowie 2017

roku gnieźnieńska Straż
zawarła więc umowę
z firmą zajmującą się
odholowywaniem takich wraków.
Do tej pory, w przypadku zidentyfikowania
pojazdu pozostawionego na drodze publicznej, trwała żmudna procedura zmuszenia jego
właściciela do usunięcia. Podpisana umo-

wa dała tę możliwość,
że w przypadku braku
reakcji na wezwania,
Straż informuje holownika i pojazd trafia na
parking strzeżony. Jeżeli
nie zostanie odebrany
przez 6 miesięcy, uznany zostaje za porzucony. Przechodzi wtedy
na własność gminy.
Straż Miejska
w Gnieźnie prosi o in-

formowanie o takich
przypadkach. Sprawca ewidentnego zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsca publicznego może otrzymać
grzywnę w kwocie do
500 zł albo sądową karę nagany, oprócz tego musi zapłacić koszty
holowania i parkowania w kwocie od 480 zł
wzwyż. (WK)

INFORMACJE
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Gniezno gości drugą
rodzinę repatriantów

P

ierwsza Stolica ponownie włączyła
się w działania mające
na celu przyjęcie repatriantów. Od września
2017 roku nasze miasto
stało się nową ojczyzną
dla kolejnej już polskiej
rodziny z Kazachstanu.
Po przeszło pięciu
miesiącach udało się
szczęśliwie zakończyć
procedurę repatriacyjną dwuosobowej rodziny z miasta Kokczetaw
w północnym Kazachstanie. Władze miasta
uroczyście przywitały
przybyłych w nowym

mieszkaniu przy ul. Sobieralskiego. Państwo
Orlińscy ubiegali się
o repatriację właśnie
do Gniezna, ponieważ
mają krewnych, którzy
mieszkają w Wielkopolsce. Ich syn ukończył
studia w naszym kraju, mieszka i pracuje
w Poznaniu, a synowa
jest gnieźnianką. Majowa zmiana przepisów
ustawy o repatriacji
umożliwiła żonie repatrianta z pochodzeniem
ukraińskim przyjazd
do Polski na równych
prawach.

Zgodnie z treścią
uchwały naszej Rady
Miasta, Gniezno zapewnia rodzinie zamieszkanie, udziela pomocy
przy uzyskaniu zatrudnienia oraz innych sprawach organizacyjnych.
Nasi repatrianci zamieszkają w wyremon-

towanym mieszkaniu
komunalnym, przez
dwa lata wolnym od
opłat czynszowych.
W wyposażanie tego
mieszkania w niezbędne meble i podstawowe sprzęty włączyła się
firma Altom oraz osoby
fizyczne. (WK)

Spotkanie z muzyką kompozytora Roty

Z

okazji obchodzonej
w 2016 roku siedemdziesiątej rocznicy śmierci Feliksa Nowowiejskiego, a w 2017 roku – 140.

rocznicy urodzin, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowił 2016 Rokiem
kompozytora. Ideą przewodnią obchodów było

uhonorowanie postaci
Feliksa Nowowiejskiego
jako kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga i organizatora życia

owowie ski
NA PROPSIE!

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ORAZ ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH
SZKÓŁ MUZYCZNYCH W GNIEŹNIE ZAPRASZAJĄ:

KO N C E RT Y KONCERTY

KONCERTY

AULA WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE, ul. Mieszka I 27

17 listopada 2017, g. 19.00

„Nowowiejski na jazzowo!”: koncert w wykonaniu zespołu
pod kierunkiem prof. Katarzyny Stroińskiej
AULA WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE, ul. Mieszka I 27

26 października 2017, g. 19.00
Koncert pieśni Feliksa Nowowiejskiego, Stanisława Moniuszki, Fryderyka
Chopina oraz Mieczysława Karłowicza w wykonaniu Anny Maleszy
wraz z akompaniatorem

muzycznego w Polsce.
Swoistym podsumowaniem tych rocznic
w Gnieźnie będą dwa
jesienne koncerty w auli
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
(były Medyk), które są
częścią projektu Miejskiego Ośrodka Kultury
w Gnieźnie „Nowowiejski
na propsie!” przygotowanego przez Wydział
Promocji i Kultury Urzędu
Miejskiego we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych
im. Feliksa Nowowiejskiego. Uzyskał on dofinansowanie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości
25 000,00 zł. (WK)
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N

iska emisja, czyli
emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych
kotłowni węglowych
i domowych pieców
grzewczych, w których
spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, jest główną
przyczyną powstawania
smogu, który zwiększa
zachorowalność oraz
śmiertelność związaną
z chorobami układu
krążenia i oddychania.
Od września do listopada 2017 r. Miasto Gniezno prowadzi kampanię
edukacyjno-informacyjną „Od niskiej emisji do
wysokiej świadomości”,
mającą na celu uwrażliwienie mieszkańców na
ten problem i zachęcenie ich do aktywnego

działania na rzecz jego
zmniejszenia.
Kampanię zainaugurowała konferencja
zorganizowana w MOK
19 września 2017 r., poświęcona wpływowi
niskiej emisji na zdrowie człowieka, jakości
powietrza na terenie
Gniezna, założeniom do
uchwały antysmogowej
i poprawą efektywności
energetycznej na rzecz
walki z niską emisją.
W trakcie konferencji,
doradcy energetyczni
WFOŚiGW w Poznaniu
udzielali indywidualnych
konsultacji w zakresie
możliwości dofinansowania przedsięwzięć
dotyczących ograniczenia niskiej emisji.
W październiku odbyły się także cztery spo-

ŚRODOWISKO

Mieszkańcy bardziej
świadomi zagrożeń
ze strony niskiej emisji

W konferencji wzięło udział wielu mieszkańców
zainteresowanych problemem niskiej emisji.

tkania z mieszkańcami
gnieźnieńskich osiedli
w tej sprawie. Zainteresowani ze Starego Miasta, Arkuszewa, Konikowa, Kawiar i Osińca,
a także Osiedla Grunwaldzkiego mogli zadać pytania urzędnikom
oraz ekspertom oraz
dowiedzieć się więcej
na temat poprawy efektywności energetycznej
systemów ogrzewania
w swoich domach.
W planach są również warsztaty, olimpia-

da oraz publikacja materiałów edukacyjnych.
Wkrótce odbędzie się
także kolejna konferencja związana z tym
tematem. Zapraszamy na nią już 15 listopada 2017 r. do Miejskiego Ośrodka Kultury
w Gnieźnie o 9.30. Kampania dofinansowana
jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl. (WK)

NOWE ZASADY SEGREGOWANIA
ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2018 R.
wprowadzone w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska.

SZKŁO

PAPIER
odpady z papieru w tym tektury,

odpady ze szkła,
w tym opakowaniowe ze szkła

odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

ZMIESZANE
ODPADY
KOMUNALNE

odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe

BIO

odpady ulegające biodegradacji
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
Uwaga! Zmiana zasad segregacji nie wpłynie na stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Gniezna.

DZIEŃ
11.11.2017

NIEPODLEGŁOŚCI
Szczegółowy program obchodów: www.Gniezno.eu

Prezydent Miasta Gniezna
zaprasza:

JARMARK

BOŻONARODZENIOWY
Rynek, 6-10 grudnia 2017

PIERWSZA STOLICA POLSKI

