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Minister zdecydował, Miasto musi wprowadzić

O

d 1 stycznia 2018 r.
w Gnieźnie obowiązywać będą zmienione
zasady segregowania
odpadów, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Odpady będą selekcjonowane na 5 strumieni: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zmieszane, a także –
czego do tej pory jesz-

cze nie było – odpady
BIO. Ceny odbioru odpadów od mieszkańców nie zmienią się. Nowe zasady szczegółowo objaśnia ulotka dołączona do tego wydania Informatora Miejskiego. W razie wątpliwości,
gdzie umieścić dany odpad, można zwrócić się
z pytaniem do pracowników Referatu ds. za-

gospodarowania odpadów w Urzędzie Miej-

skim, pod numerem tel.
61 426 04 85/86. (AD)
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WYDARZENIA

Świąteczny jarmark
ponownie zachwycił
gnieźnian

T

rudno dziś wyobrazić sobie grudzień
w Pierwszej Stolicy Polski
bez jarmarku bożonarodzeniowego. W tym
roku miał on jeszcze
piękniejszą oprawę. Na
Rynku, oprócz bogatej
gamy stoisk z rękodziełem, ozdobami i jedzeniem, gnieźnianie skorzystać mogli z oferty food
trucków, posłuchać wy-

stępów wokalnych czy
też wysłać list do Świętego Mikołaja. Imprezę
rozpoczął pokaz fajerwerków, a oficjalnego
rozświetlenia miejskiej
choinki dokonał Prezydent Tomasz Budasz
wraz ze zwycięzcami
konkursu dla dzieci na
najpiękniejszą kartkę
bożonarodzeniową. (WK)
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Nowy zbiornik
na Kawiarach

B

udowę nowego
zbiornika retencyjnego wraz z pasem
technologicznym, zastawką żelbetową, oraz
rozbudowę i umocnienie rowów melioracyjnych obejmowała
inwestycja ukończona
niedawno na Kawiarach w Gnieźnie.
Zadaniem zbiornika
o pojemności 6100 m3
i powierzchni 1,33 ha
z towarzyszącym rowem

dwudzielnym, jest zwiększenie retencji w dzielnicy Kawiary. Pozwoli to
na gromadzenie nadmiaru wody w zbiorniku
i poszerzonym rowie.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu z możliwością
umorzenia w wysokości
do 40%. Całkowity koszt
zadania wyniósł ponad
640 tys. zł. (AD)

Wyremontowany chodnik
na ul. Chrobrego

P

owoli do finału zbliżają się prace związane z remontem chodników przy ul. Chrobrego.
Po obu stronach ulicy,
od skrzyżowania z ul. Łubieńskiego do ul. Pocztowej, na 628 metrach

zostanie położona nowa nawierzchnia. Obok,
nareszcie równej i jednolitej, kostki brukowej
powstają też pasy zieleni. Całość inwestycji
będzie kosztować ponad 1 mln 300 tys. zł. (AD)

Kolejny etap rozbudowy
sieci kanalizacyjnej

Z
Budowa bloków
nabiera rozpędu

P

rzy ul. Cymsa w Gnieźnie trwa budowa
dwóch miejskich bloków:
senioralnego i socjalno–
komunalnego. Pogoda

sprzyja, więc inwestycja
przebiega zgodnie
z planem. Całość będzie kosztować ponad
15 mln zł. (AD)

akończono trzeci
etap budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Roosevelta w Gnieźnie.
Inwestycję na odcinku
o długości 476 m realizowały wspólnie przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
oraz Miasto Gniezno.
Wybudowano kanał
sanitarny wraz z odga-

łęzieniami do poszczególnych działek, kanał
deszczowy z przykanalikami i studzienkami ściekowymi oraz magistralną sieć wodociągową.
Po robotach kanalizacyjnych ułożony został
krawężnik drogowy i nowa nawierzchnia jezdni, poszerzona do 7 m.
Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł
prawie 4 mln zł. (AD)
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P

o wielu latach oczekiwań, można już
przejechać wyremontowaną na całej długości ul. E. Orzeszkowej. Pozostały tylko
drobne prace porządkowe. Ulica na odcinku od Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
do ul. Cienistej zyskała nową nawierzchnię o szerokości 7 m.
Wzdłuż drogi powstały
chodniki o szerokości
do 5,5 metrów; 3 zatoki postojowe do parkowania równoległego i
2 zatoki autobusowe o
szerokości 3 m. Nie za-

INWESTYCJE

Ulica Orzeszkowej
po remoncie
brakło także nowego
oświetlenia drogowego oraz pasów zieleni.
Inwestycja swoim zakresem obejmowała
także budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę
sieci CO i sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej oraz
usunięcie kolizji telekomunikacyjnej. Inwestycja została zrealizowana przez Miasto Gniezno przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa wysokości
1 mln 192 tys. zł. (AD)

Umowa na przebudowę ul. Kawiary podpisana

P

onad 3 mln 300 tys. zł
– tyle będzie kosztować długo oczekiwana
przebudowa ul. Kawiary
w Gnieźnie. 14 listopada
2017 r. prezydent Tomasz
Budasz podpisał umowę
na jej realizację. Wyko-

nawcą inwestycji będzie
firma STRABAG. Zakres
rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: robót
elektroenergetycznych,
robót gazowniczych,
robót drogowych i kanalizacyjnych (odwod-

nienie). Na odcinku od
ul. Słonecznej do ul. Osiniec zostanie wykonana nawierzchnia jezdni
z betonu asfaltowego
ze ściekiem jednostronnym, powstaną także
obustronne chodniki,

ścieżka rowerowa, miejsca postojowe i zjazdy,
zatoki autobusowe oraz
tereny zielone z nasadzonymi krzewami.
Zakończenie inwestycji
planowane jest na połowę 2018 r. (AD)

Pod koniec listopada otwarto po remoncie ul. Konikowo, teraz droga jest w całości dwukierunkowa. Inwestycję realizował Powiat Gnieźnieński przy wsparciu, w wysokości 500 tys. zł, z miejskiego budżetu. Była ona możliwa także dzięki zapewnieniu przez Miasto mieszkań
rodzinom zajmującym lokale w budynku, który trzeba było wyburzyć. (AD)

GNIEZNO INFORMATOR MIEJSKI

KULTURA

6

Stałym gościem Offeliady jest Zbigniew Żmudzki – koproducent
nagrodzonego Oscarem filmu „Piotruś i wilk” (fot. A. Farman).

11. święto kina

Zainteresowaniem cieszyły się nie tylko filmy konkursowe, ale
także spotkania z jurorami – na zdjęciu spotkanie z Pawłem
Łozińskim (fot. A. Farman).

Ogólnopolski Festiwal Filmowy „Offeliada” już po raz jedenasty zaprezentował produkcje
polskiego kina niezależnego. Obok 32 filmów krótkometrażowych w Konkursie Głównym,
widzowie mogli obejrzeć kilka nagradzanych produkcji pełnometrażowych oraz wziąć
udział w różnych wydarzeniach towarzyszących.

„N

auka” w reż. Emi
Buchwald, „Baraż” Tomasza Gąssowskiego i „Czarnoksiężnik z krainy U.S.” Balbiny Bruszewskiej to trzy filmy nagrodzone „Offelią” – główną
nagrodą festiwalu. Swo-

je nagrody przyznały także Jury Studenckie, Młodego Widza czy Dziennikarskie. „Poloniusz”, czyli Nagroda Publiczności,
trafił do Tomasza Kowala
za film „Śniegi kosmosu”.
Oprócz pokazów fil-

mowych, publiczność
festiwalu oraz odwiedzający Gniezno twórcy
tradycyjnie już mieli okazję wziąć udział w wielu
wydarzeniach towarzyszących. Obok spotkań
z jurorami, od 2 do 5 li-

stopada, na uczestników
czekały wystawy, warsztaty i koncerty w „Młynie”. Więcej relacji, materiałów filmowych oraz
zdjęć z Festiwalu można
znaleźć na stronie www.
Offeliada.pl. (DG)

30 lat pracy artystycznej
E. Binkowskiej

P

rzekrój obrazów, grafik oraz ilustracji z dorobku Elżbiety Binkowskiej prezentowała listopadowa wystawa „Po
owocach ich poznacie”.
Wernisaż ekspozycji był
okazją do uczczenia jubileuszu 30 lat pracy artystycznej tej cenionej
gnieźnieńskiej malarki.

Otwarcie wystawy
zebrało tłumy, jakich Duża Galeria MOK nie widziała od dawna, a sama artystka odebrała
masę gratulacji od widzów, z których niektórzy pamiętali jej pierwszą
wystawę, która odbyła
się 30 lat temu w tym samym miejscu. (DG)

79-letnia DJ Wika
rozruszała seniorów

W

irginia Szmyt (ur.
1938), znana bardziej jako DJ Wika,
odwiedziła Gniezno
z okazji andrzejkowej
imprezy współorganizowanej przez Miejską
Radę Seniorów i MOK.

Ponad stu seniorów
(i nie tylko!) bawiło się
zarówno przy rytmach
przebojów lat 60–70.,
jak i współczesnych
hitach serwowanych
przez młodą duchem
DJ-kę. (DG)
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Laureaci medali to osoby, które od wielu lat
działają na polu gnieźnieńskiej kultury.

Fyrtel, czyli miejsce
najbliższe sercu

W

arsztaty edukacyjne dla dzieci,
wykłady, spacer z przewodnikiem, a także wyjątkowy koncert – to wydarzenia tegorocznej
odsłony festiwalu Fyrtel,
który inspiruje się dziedzictwem kulturowym
Pierwszej Stolicy Polski.
Festiwal zainaugurował wykład Tomasza Sawickiego „Zamki gnieźnieńskie”, który
zaprezentował wyniki
własnych badań archeologicznych na terenie
Wzgórza Lecha oraz
w okolicy ulicy Łaskiego.
Dzień później, w MPPP
odbyły się warsztaty dla
dzieci „Tropem zamkowych murów…” oraz
zajęcia „Gnieźnieńskie
zamki z klocków LEGO”.
Podczas koncertu „Wieczór na Fyrtlu”
w MOK, Prezydent Tomasz Budasz uhonorował gnieźnian za działalność na polu kultury lub
promocji dziedzictwa
kulturowego naszego
miasta. Medal Jubileuszowy otrzymał Andrzej

Malicki, a laureatami
Medali Koronacyjnych
zostali: Urszula Łomnicka, Remigiusz Szymczak, Wojciech Śmielecki, Paweł Bąkowski
oraz stowarzyszenie
„Classic MC Gniezno”.
W części artystycznej,
publiczność obejrzała
premierowo film „Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich”, recytację „Legendy o księżniczce na
gnieźnieńskim zamku”
w wykonaniu Adama
Wędzikowskiego, spektakl „Zaklęta księżniczka” Szkolnej Grupy Teatralnej „Utopia” oraz
monodram Jarosława
Mikołajczyka „Ostatnia
prosta”.
Ostatniego dnia festiwalu, w MOK dzieci
uczestniczyły w warsztatach „Projektujemy
wnętrza zamku”. Finałowym akcentem festiwalu był spacer po
Gnieźnie w poszukiwaniu pozostałości zamków oraz społeczności
protestanckiej. (WK)

Gnieźnieńscy seniorzy podczas występu finałowego po raz
kolejny pokazali niesamowite zaangażowanie i energię.

Bezcenne owoce
kultury bez granic

O

klaski, wzruszenia
oraz niesamowita
frekwencja towarzyszyły
podsumowaniu projektu
„Ostatnia mila 3”, którego finał odbył się 19 listopada 2017 r. w MOK.
Beneficjenci projektu
zaprezentowali efekty
wielomiesięcznych
zajęć, które prowadzili
z nimi wykwalifikowani
instruktorzy.
Na realizację przedsięwzięcia MOK otrzymał
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu
„Kultura Dostępna”
w wysokości 45 500 zł.
Projekt zakładał stworzenie oferty kulturalnej
dla zupełnie nowych
grup odbiorców i zlikwidowanie wykluczenia
z dostępu do kultury.
Odbywało się to
podczas szeregu warsztatów i zajęć, których
efekt można było zobaczyć podczas finału
w MOK. Publiczność
mogła więc obejrzeć
dwie wystawy fotogra-

ficzne, występ teatralno
– muzyczny, przedstawienie, prezentacje
zdjęć z wycieczek oraz
pokazy tańca i muzyki
hip-hop.
W sumie zrealizowano 324 godziny
zajęć i 6 wyjazdów,
w których wzięły udział
134 osoby. Uczestnicy
„Ostatniej mili 3” odwiedzili 5 miejsc ważnych
dla kultury narodowej,
a w realizację zadania
zaangażowanych było
10 artystów i ekspertów
prowadzących zajęcia.
Beneficjentami projektu
były też 22 osoby niepełnosprawne. Przygotowano 22 wydarzenia
kulturalne, a partnerami
całego projektu byli:
Zakład Karny w Gębarzewie, Gnieźnieński
Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Schronisko dla
bezdomnych „Pomocna
Przystań”, Stowarzyszenie MAKI, Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne,
Stowarzyszenie Promyk
oraz Szkoła Podstawowa
nr 2. (WK)
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Budżet z rekordową ilością inwestycji
To będzie rekordowy rok pod względem wartości i ilości prowadzonych przez Miasto Gniezno inwestycji. W projekcie budżetu na 2018 r. na wydatki inwestycyjne zapisano aż 54
mln 850 tys. zł. Ogółem wydatki przyszłorocznego budżetu wyniosą 313 mln zł. Planowane
dochody to 288 mln i będą wyższe o 12 mln złotych od tych w roku 2017.
Miejskie wydatki
Ogółem miejskie
wydatki w przyszłym
roku wyniosą 313 mln zł,
z czego bieżące to
258 mln zł, a inwestycyjne aż 54 mln 850 zł. Na
wiele inwestycji Miasto
Gniezno pozyskało środki zewnętrzne. W 2018 r.
będzie to w sumie aż
17 721 526 zł. Pieniądze
będą spożytkowane na
realizację następujących inwestycji:
• Rozbudowa układu
drogowego ul. Pod
Trzema Mostami
w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec –
4 mln 145 tys. 219 zł;
• Budowa bloków ul. Cymsa
– Fundusz Dopłat
1 mln 800 tys. zł;
• Rozwój i integracja
systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną
– 1 mln 45 tys. 550 zł;
• Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego
Ratusza w Gnieźnie – 4 mln 997 tys.
834 zł;
• Rozwój kluczowego
szlaku dziedzictwa
kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak
Piastowski: Trakt Królewski w Gnieźnie

•
•

•

•

– 2 mln 149 tys. 939 zł;
Mobilność kadry edukacji szkolnej 19 068 zł;
Aktywne włączenie
mieszkańców Miasta
Gniezna (MOPS) –
313 916 zł;
Programu „Poprawa
jakości powietrza
część 2) KAWKA” na
zadanie „Likwidacja
źródeł niskiej emisji
na terenie Miasta
Gniezna” – 250 tys. zł;
Budowa hali widowiskowo – sportowej
3 mln zł.

Ważne inwestycje
Obok inwestycji częściowo finansowanych
z pozyskanych środków
zewnętrznych, Miasto będzie realizować
wcześniej zapowiadane
plany, zgodnie z założeniami. Część z nich
została wymieniona
na stronie obok. Wśród
najważniejszych inwestycji wymienić można przebudowę ulicy
Kawiary i rozpoczęcie
prac związanych z przebudową ul. Biskupińskiej.
Wykonane zostaną
także remonty następujących dróg gminnych:
Lelewela, Klonowej,
Laubitza (od Sikorskiego
do kościoła) oraz drogi
wewnętrznej przy ul. Słowackiego. W przyszłym
roku powstaną także
miejsca postojowe na

os. Tysiąclecia (w pobliżu hali sportowej)
i opracowanana zostanie dokumentacja
na miejsca parkingowe
między blokami przy
ul. Budowlanych i Staszica. Miasto będzie
także kontynuować
rozpoczęty przez prezydenta Tomasza Budasza
program doświetlania
przejść dla pieszych,
na ten cel w budżecie
zapisano 150 tys. zł.
W przyszłym roku rozpoczną się też prace
nad nowymi projektami.
Jest to m.in. kwestia zagospodarowania Doliny
Pojednania, przygotowania dokumentacji
związanej z przebudową basenu, a także
adaptacją budynku
na potrzeby nowego
żłobka. Na wniosek
Miejskiej Rady Seniorów
w budżecie znalazło się
55 tys. zł z przeznaczeniem na szczepienia
przeciwko grypie dla
seniorów.

Poziom zadłużenia Miasta Gniezna
Poziom zadłużenia
Miasta Gniezna od lat
wynosi około 30% (przepisy prawa dopuszczają
zadłużenie w wysokości
do 60%). Przy inwestycjach na poziomie
55 mln zł w 2018 r. wyniesie dokładnie 32,9%.
Plany inwestycyjne na
2019 roku
Już dziś wiadomo,
że Miasto Gniezno
w 2019 r. pozyska aż
16 mln 751 tys. zł środków zewnętrznych z Unii
Europejskiej, na realizację rozbudowy układu
drogowego ul. Pod Trzema Mostami. W sumie
w 2019 r. na inwestycje
zostanie przeznaczonych 45 mln zł, z czego
na przebudowy dróg
trafi prawie 13 mln zł,
wyremontowane zostaną ulice: Wierzbiczany, Wolności, Żabia,
Krańcowa, Głęboka i
Warszawska. (AD)

SUMA:

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

54 850 198 zł

Modernizacja
dróg gminnych

Budowa systemu
integrującego transport
publiczny: zakup 12 autobusów
i przebudowa zajezdni MPK

6 580 000 zł

2 160 000 zł

Przebudowa układu
komunikacyjnego
ul. Pod Trzema Mostami

II etap budowy
budynków mieszkalnych
przy ul. Cymsa

8 157 277 zł

10 600 000 zł

Rewitalizacja
Parku Trzech Kultur

Budowa placu zabaw
nad jeziorem Jelonek

1 992 000 zł

130 000 zł

Zagospodarowanie terenu
wokół jeziora Winiary budowa placu zabaw
i strefy aktywności dla seniorów

Program "KAWKA”

150 000 zł

253 000 zł

Budowa hali
widowiskowo-sportowej

Renowacja i adaptacja
na cele kulturalne
Starego Ratusza

9 000 000 zł

7 027 834 zł

Trakt Królewski
w Gnieźnie

Budowa oświetlenia
drogowego i doświetlenie
przejść dla pieszych

3 498 100 zł

200 000 zł

Budowa ogólnodostępnego
boiska do gry w piłkę
ul. Czeremchowa

Termomodernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej Nr 10 (II etap)

250 000 zł

900 000 zł

Opracowanie dokumentacji
rozbudowy basenu
i rewitalizacja terenu

Zagospodarowanie
Doliny Pojednania
(I etap)

150 000 zł

300 000 zł

FOT. JERZY ANDRZEJEWSKI

FOT. JERZY ANDRZEJEWSKI
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Wielu gnieźnian przyszło oddać cześć ojczyźnie poprzez złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Bolesława Chrobrego.

Gnieźnieńscy harcerze jak zwykle tłumnie wzięli udział
w uroczystościach patriotycznych z okazji odzyskania przez
Polskę niepodległości.

FOT. JERZY ANDRZEJEWSKI

FOT. JERZY ANDRZEJEWSKI

W rolę Marszałka Piłsudskiego wcielił się aktor Teatru
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie Bogdan Ferenc.

Mimo trudnych warunków atmosferycznych
bieg ukończyło aż 580 osób.

Narodowe Święto oraz
Bieg Niepodległości

U

roczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny
w gnieźnieńskiej katedrze, w której uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy,
kombatanci, harcerze,
poczty sztandarowe,
ale przede wszystkim
mieszkańcy Gniezna.
Po Mszy Świętej rozpoczęła się część oficjalna

obchodów, na Placu
im. Mikołaja Trąby. Zainicjowano ją przyjazdem
Naczelnika Państwa
Polskiego – Komendanta Józefa Piłsudskiego.
Zaraz po wystąpieniu
Marszałka, po zaśpiewanym hymnie Polski,
wystartował III Gnieźnieński Bieg Niepodległości, o dystansie
dokładnie 11 km. Wielu

FOT. JERZY ANDRZEJEWSKI

To było wyjątkowe Święto Niepodległości
w Pierwszej Stolicy Polski. 11 listopada 2017
roku ulicami Gniezna przebiegli uczestnicy
III Gnieźnieńskiego Biegu Niepodległości –
w sumie około 650 biegaczy.
Zwycięzcą biegu został Paweł Gorzelańczyk z Trzemeszna.
Wśród kobiet najszybsza była Marzena Siwińska z Witkowa.

jego uczestników niosło
biało-czerwone flagi,
pragnąc w ten sposób
zaprezentować swoje
radosne i sportowe podejście do patriotyzmu.
Po starcie biegu delegacje złożyły pod
pomnikiem Bolesława
Chrobrego wiązanki

kwiatów. Po części oficjalnej, licznie zgromadzeni mieszkańcy Gniezna udali się na Rynek,
by witać biegaczy, którzy na umiejscowionej
tam mecie otrzymywali
medale oraz tradycyjne
rogale. (WK)

GRUDZIEŃ 2017

11

SPORT

Lodowisko ruszyło 1 grudnia

Dobra forma gnieźnieńskich
koszykarzy

Już po raz czwarty Miasto Gniezno zaprasza na lodowisko na Stadionie Miejskim przy
ul. Wrzesińskiej. Jeśli nie przeszkodzi pogoda, Siedem zwycięstw i cztery porażki – tak po 11
z lodowej tafli mieszkańcy będą mogli korzy- kolejkach 2. Ligi Mężczyzn wygląda dorobek
stać od aż do końca lutego.
koszykarzy Sklepu Polskiego MKK Gniezno.
Mecze drużyny w hali II LO regularnie przyodowisko, podob- wypożyczenia łyżew.
ciągają komplety widzów.

L

nie jak w ubiegłych
latach, będzie czynne
codziennie od godz.
10.00 do 22.00, z krótkimi przerwami technicznymi – wyjątkiem będą
okolice świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku (szczegółową
rozpiskę można znaleźć
na stronie internetowej Gnieźnieńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji). Na miejscu
będzie także możliwość naostrzenia lub

Cena biletu
normalnego to 5 zł,
a ulgowego 3 zł, przewidziano także zniżki
dla dużych rodzin i seniorów (za okazaniem
stosownych kart) oraz
promocyjne karnety.
Zorganizowane grupy
dzieci i młodzieży do
18 roku życia, w dni
powszednie (w godzinach 10–15) pod
opieką nauczyciela
wchodzą na lodowisko
za darmo. (DG)

P

o dwóch zwycięskich
pojedynkach z rzędu
– na własnym parkiecie z Basketem Suchy
Las oraz na wyjeździe
z Gryfem Goleniów –
podopieczni trenera Arkadiusza Konowalskiego
plasują się na wysokim,
4 miejscu w ligowej tabeli. Aktualną tabelę
2. Ligi oraz terminarz
nadchodzących spotkań
można znaleźć na stronie
www.mkkGniezno.pl (DG)

Niepokonany Mieszko mistrzem jesieni

W

tegorocznych rozgrywkach IV ligi piłki nożnej nie było mocnych na piłkarzy MKS
Mieszko Gniezno. Biało-niebiescy zwyciężyli
we wszystkich 17 meczach rundy jesiennej,
wypracowując znakomity bilans bramek 268. Jeśli dodać do tego

trzy pojedynki pucharowe i dziesięć meczów
z poprzedniego sezonu,
okazuje się że drużyna
z ul. Strumykowej ma na
koncie 30 wygranych
spotkań z rzędu – w ponad 40-letniej historii klubu, taka passa drużynie
seniorskiej nie przydarzyła się jeszcze nigdy.

Na 13 kolejek przed
końcem sezonu Mieszko ma na swoim koncie
51 punktów i jest niekwestionowanym liderem
rozgrywek, z 16 punktami przewagi nad drugą
w tabeli Unią Swarzędz.
Do ligowej rywalizacji
mieszkowcy wrócą za
trzy miesiące. (DG)
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Pieniądze dla
najzdolniejszych studentów

15
Biało-czerwone
iluminacje na szkołach

P

rzy okazji kompleksowych remontów
w Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 6 w Gnieźnie zamontowano na
tych budynkach także
specjalną iluminację.
Oprócz klasycznego
oświetlenia elewacji,

daje ona także możliwość włączenia świateł
w naszych narodowych
barwach. Efekt tego
ciekawego zabiegu
po raz pierwszy można
było zobaczyć podczas
Święta Niepodległości
11 listopada 2017 r. (WK)

stypendiów naukowych, w kwocie 400 zł brutto miesięcznie, przyznano w listopadzie 2017 r. najlepszym studentom gnieźnieńskich uczelni. Oprócz
tego Miasto Gniezno
ufundowało stypendium
dla doktoranta w wysokości 1 000 zł brutto.
Dofinansowanie takie przyznawane jest wyjątkowo uzdolnionym na
pokrycie kosztów nauki
lub prowadzenia prac

badawczych. Może je
otrzymać osoba, która
jest studentem szkoły
wyższej działającej na
terenie miasta Gniezna
i posiada średnią ocen
nie niższą niż 4,50.
Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna
przyznano także stypendia dla pięciu studentów
pochodzących z Ukrainy
studiujących w Instytucie Kultury Europejskiej
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. (WK)

Autorka najpiękniejszej kartki
zapaliła miejską iluminację

A

ż 75 prac zgłosili
najmłodsi mieszkańcy Pierwszej Stolicy
na konkurs plastyczny
na miejską kartkę świąteczną. Komisja konkursowa oceniająca rysunki
miała twardy orzech do
zgryzienia.
Uczniowie klas 1-3,
bo do nich skierowany
był konkurs, świetnie
wywiązali się z zadania, tworząc barwne
i pomysłowe ilustracje,
które emanowały bożonarodzeniowym kli-

matem i zachwycały
kreatywnością. Zwycięską pracę wykonała Magdalena Kuszak
z drugiej klasy Szkoły
Podstawowej nr 6 i to
fragment jej rysunku
znajdzie się na oficjalnej kartce świątecznej
Miasta Gniezna. Drugie
miejsce zajęła Natalia
Doberschütz (SP6), trzecie Bartosz Smelkowski
(SP10), a wyróżnienie
trafiło do Antoniny Kasprzyk (SP6).
Nagrody najlepszym

Do Urzędu Miejskiego, który był organizatorem konkursu, trafiły
rysunki z niemal wszystkich gnieźnieńskich szkół podstawowych.

małym artystom zostały wręczone 6 grudnia
2017 roku podczas oficjalnego rozpoczęcia
bożonarodzeniowego
jarmarku na gnieźnieńskim Rynku. Dodatkowo,

zwyciężczyni konkursu
miała okazję, by wraz
z Prezydentem Tomasze Budaszem, dokonać
oficjalnego zapalenia
iluminacji na miejskiej
choince. (WK)
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S
Nowy monitoring
zanieczyszczeń
Miasto we współpracy z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową uruchomi nowy system
monitorujący powietrze za pomocą sieci czujników. To kolejne działania podejmowane
przez Urząd Miejski w celu poprawy jakości
powietrza w Gnieźnie.

W

alka z wszechobecnym zanieczyszczeniem powietrza
wymaga informacji o jego źródłach, ale także
jego badania w czasie
rzeczywistym, w różnych
lokalizacjach jednocześnie. Dlatego, z inicjatywy Urzędu Miejskiego,
zespół PWSZ stworzył
urządzenie Airbox, badające najistotniejsze
parametry jakości powietrza – stężenia pyłów
PM10 oraz PM2,5.
Pilotażowo zainstalowanych zostanie 5 urządzeń. Ich lokalizacje będą widoczne w aplikacji
internetowej i na stronie
www.Gniezno.eu, gdzie

mieszkańcy będą mogli
w czasie rzeczywistym
jakość powietrza w swoim otoczeniu.
– Bieżące informowanie mieszkańców Gniezna o zanieczyszczeniu
powietrza pozwoli np.
zaniechać aktywności fizycznej w plenerze
w przypadku znacznych
przekroczeń. Są one
szczególnie niebezpieczne dla osób starszych
z problemami krążeniowymi, dla kobiet w ciąży
i dla dzieci – mówi wiceprezydent J. Grobelny.
Jeśli system się sprawdzi,
Miasto rozważy jego rozbudowę do 10 punktów
pomiarowych. (DG)

traż Miejska została
wyposażona w dodatkową „broń” w walce z osobami, które nielegalnie spalają w swoich piecach śmieci. Na
mocy ustawy Prawo
Ochrony Środowiska,
po udzieleniu upoważnienia przez prezydenta
miasta, strażnicy mają
możliwość wykonywania funkcji kontrolnych
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy – również na posesjach prywatnych. Takie
działania podejmowane są przez gnieźnieńskich funkcjonariuszy regularnie. W okresie od
stycznia do października, gnieźnieńska Straż
Miejska wykonała 302
kontrole, z których aż 46
zakończyło się nałożeniem mandatów.
W tym sezonie grzewczym Straż została do-

datkowo wyposażona
w specjalne pojemniki
na próbki paleniskowe,
a przede wszystkim przeszła specjalistyczne szkolenie. 4 funkcjonariuszy
otrzymało certyfikaty do
pobierania próbek popiołu, a na ich badanie,
Miasto podpisało umowę z certyfikowanym
laboratorium.
Kontrole będą wykonywane tam, gdzie
istnieje uzasadnione
podejrzenie spalania
odpadów niedozwolonych. Łamiący przepisy
będą karani wysokimi
mandatami. Władze
Miasta Gniezna apelują także do mieszkańców o informowanie
o podejrzeniach zatruwania powietrza spalaniem nielegalnych odpadów, pod numerami
telefonów: 61 424 1050
lub 604 512 000. (DG)

Kolejne środki
na wymianę pieców

2

stycznia ruszy nabór
wniosków na wymianę systemu ogrzewania
z kolejnej puli dofinansowań, pozyskanych
przez Miasto w ramach
programu KAWKA. W jego ramach, mieszkańcy
mogą ubiegać się o dofinansowanie aż do 50%
kosztów kwalifikowanych
wymiany ogrzewania
z pieca węglowego
na gazowy lub podłą-

czenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
Łączna kwota dotacji, pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, to 250 000 zł.
Wnioski do 16 lutego
można składać w Wydziale Ochrony Środowiska UM (ul. Lecha 6,
II piętro, pok. 47; tel. 61
426 04 75/76/77). (DG)

ŚRODOWISKO

Strażnicy sprawdzają,
czym palą mieszkańcy
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Nowy sprzęt dla szpitala

4

monitory telemetryczne dla osób
cierpiących na schorzenia kardiologiczne, zakupione z budżetu Miasta
Gniezna, przekazane
zostały Zespołowi Opieki
Zdrowotnej w Gnieźnie. Sprzęt o wartości
60 tys. zł trafił na Oddział
Chorób Wewnętrznych
„A” i Kardiologii przy
ul. św. Jana.
– Dzięki temu sprzętowi można dobrze monitorować czynność
serca chorego, który nie
jest przykuty do łóżka
i może poruszać się po

oddziale, a drogą bezprzewodową sygnał jest
przesyłany do centrali.
To jest szalenie ważne,
ponieważ chory może
się przemieszczać, a my
widzimy, jak mu pracuje
serce. Możliwe jest także sprawdzenie zapisu
z ostatnich 48 godzin.
Sprzęt ma także pewne
alarmy bezpieczeństwa – mówi ordynator
Oddziału Chorób Wewnętrznych dr Andrzej
Główka.
To kolejny sprzęt medyczny przekazany na
zasadzie użyczenia dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Jak podkreśla prezydent Tomasz
Budasz, to działanie ma
przyczynić się poprawy
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
Gniezna. – Po raz kolejny
Miasto Gniezno poma-

ga szpitalowi poprzez
doposażenie w sprzęt.
Zdaję sobie sprawę,
że nakłady na służbę
zdrowia zawsze są niewystarczające. Dlatego
uważam, że pomaganie
szpitalom jest konieczne. (AD)

się z zasadami odbioru
odpadów w PSZOK na
ul. Chrobrego w wyznaczone dni zgodnie z har-

monogramem URBIS-u
zamieszczonym również
na stronie www.urbis.
gniezno.pl (AD)

Sprawcy podrzucania
śmieci surowo ukarani

D

ziałania Straży
Miejskiej, czujność
mieszkańców, a także
fotopułapki poskutkowały w ostatnim czasie
ustaleniem tożsamości
kilkunastu osób, które
nielegalnie podrzucały
śmieci na terenie Gniezna. Kilka z nich ukarano
mandatami.
Straż Miejska w ostatnim zidentyfikowała
kilkunastu sprawców,
którzy podrzucali śmieci
komunalne. Stało się to
dzięki czujności mieszkańców, którzy nie bali
się powiadomić strażników o takich osobach
i miejscach, ale także
dzięki wykorzystaniu fotopułapek. Funkcjonariusze zapowiadali, że
nie będzie pobłażania
wobec sprawców, którzy
pomimo obowiązujących

przepisów, nadal podrzucają odpady w miejscach niedozwolonych.
Tak też po raz kolejny
się stało: kilku z nich
poniosło konsekwencje
swoich czynów. Ukarano
ich bowiem mandatami karnymi w najwyższej kwocie po 500 zł.
Wojciech W. z Gniezna podrzucił stary tapczan i inne meble na
ul. Mickiewicza, Jarosław
J. z Przeźmierowa wyrzucił części samochodowe
na ul. Świętokrzyskiej,
a Łukasz P. z Gniezna
wyrzucił odpady poremontowe na ul. Kokoszki.
Nadal trwa identyfikacja
i wzywanie do siedziby
Straży Miejskiej kolejnych
zaśmiecających.
Straż Miejska apeluje
o rozsądek i szczegółowe zapoznawanie

W walce z zanieczyszczeniem powietrza w mieście ważna jest
również edukacja. 21 listopada ponad 500 dzieci z gnieźnieńskich
szkół i przedszkoli obejrzało spektakl „Baron Smog” w Miejskim
Ośrodku Kultury.
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INWESTYCJE
W tegorocznym głosowaniu zwyciężył projekt rewitalizacji terenu na os. Kazimierza Wielkiego.

Ponad 6000 głosujących na Budżet Obywatelski 2018
Strefa zabaw i wypoczynku na os. Kazimierza Wielkiego oraz rewitalizacja oczka wodnego
przy ul. Czeremchowej to dwa projekty Budżetu Obywatelskiego 2018 które przejdą do
realizacji. Łącznie, na dziesięć startujących w głosowaniu projektów, mieszkańcy oddali
6003 ważne karty – o ponad tysiąc więcej niż przed rokiem.

T

egoroczne głosowanie odbyło się pomiędzy 6 a 17 listopada. Poparcie dla maksymalnie
3 wybranych projektów
mieszkańcy mogli zgłaszać zarówno za pośrednictwem stacjonarnych
punktów do głosowania
(5 lokalizacji), jak również
przez internet. Łącznie
mieszkańcy wypełnili
6303 karty.
Zdecydowanym zwycięzcą okazał się projekt
„Strefa zabaw i wypoczynku na os. K. Wielkiego”, zdobywając
2950 głosów. Zakłada
on rewitalizację stawku
oraz powstanie ścieżek
z namalowanymi grami
podwórkowymi, urządzeń edukacyjnych,
(kółko i krzyżyk, liczydło,
cymbałki, dzwonki, itp.),
oraz ławek, koszy, etc.
Projekt wyceniono na
330 000 zł.
Drugi wynik zdobył
projekt „Budowa Par-

ku Linowego”. Niestety, po odjęciu kosztów
zwycięskiego projektu,
w puli Budżetu (łącznie
500 tys. zł) pozostało
170 000 zł. Powstanie
i późniejsze utrzymanie
Parku Linowego wyceniono na 400 000 zł,
a sam projekt wykluczał realizowanie tej
inwestycji cząstkowo.
W związku z tym, pozostałe w puli środki przekazane zostaną na wykonanie kolejnego, co
do otrzymanej liczby
głosów projektu – czyli
uplasowanej na 3. pozycji, rewitalizacji terenu
przy ul. Czeremchowej.
Jego autorzy, w sytuacji
gdy zamiast wnioskowanych 500 tys. zł, do
wykorzystania pozostaje 170 000 zł, dopuścili
realizację w ograniczonym zakresie (stworzenie dokumentacji oraz
ew. wyprofilowanie linii
brzegowej stawu). (DG)

Jako drugi, do realizacji trafi projekt modernizacji
oczka przy ul. Czeremchowej.
2950

1119

1092
770

661
373

Numer zadania

1

2

3

4

595

5

474

6

7

8

590

617

9

10

28 grudnia 2017 r.

99. ROCZNICA
wybuchu

POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO
Szczegóły: www.Gniezno.eu

