
                                          Sprawozdanie 

 z dzialalności Rady Osiedla Nr III WINIARY Miasta Gniezna w 2019r. 

1. Rada Osiedla pracowała zgodnie z planem pracy stanowiącym załacznik nr 1 i 
2 

2. Rada Osiedla była organizatorem lub współorganizatorem następujących 
imprez: 

 Od dnia  14.01.2019 do 27.01.2019 organizowała  Ferie Zimowe dla 
dzieci  w Bibliotece Filia nr 9 ( gry, zabawy z konkursami i nagrodami). 

 Dnia 05.03.2019r zorganizowano wspólnie z Kołem Seniora Winiary 
Imprezę Karnawałową dla seniorów z Winiar 

 Dnia  21.03.2019r „Powitanie Wiosny” organizowane wspólnie z 
Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową- ognisko dla dzieci , pieczenie 
kiełbasek i palenie marzanny. 

 Dnia 18.06.2019 r. Festyn dla dzieci na zakończenie roku szkolnego „ 
Żegnaj szkoło - witajcie wakacje” zorganizowany współnie z Gnieźnieńską 
Spółdzielnią Mieszkaniową- festyn z konkursami i nagrodami, dmuchane 
zamki, przejażdżki powozem konnym itp.  

 Dnia 23.08.2019r V Festyn Rodzinny ze środków z Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych - dmuchane 
zamki, przejażdżki konne, wata cukrowa, grochówka, gry i zabawy z 
nagrodami, przy muzyce  w wykonaniu Zespołu Muzycznego Duet. 
 

 Dnia 28.09.2019 r. „XXIX Jesienny Bieg Osiedla Winiary” organizowane 
współnie z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową i Stowarzyszeniem 
Młodych Wielkopolan. 

 11 pażdziernika  zorganizowaliśmy wspólnie z Kołem Seniora Winiary 
imprezę integracyjną dla seniorów z Winiar. 

  07 grudnia zorganizowaliśmy wspólnie z Kołem Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Niepełnosprawnej  spotkanie Mikołajkowe dla dzieci i 
młodzieży  niepełnosprawnej z Winiar 

  17 grudnia odbyło się  spotkanie opłatkowe Rady Osiedla Winiary z 
przedstawicielami władz miasta i sponsorami imprez organizowanych 
przez R.O - podziękowanie za miłą współpracę. 



 
Organizowaliśmy spotkania z dzielnicowymi Policji i Komendantem Straży 
Miejskiej  w celu omówienia problemów dotyczących bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców.  

Zgodnie z planem dyżurów członkowie Rady Osiedla Winiary pełnili w każdy 
poniedziałek w godzinach 15-16 dyżury w siedzibie R.O. w celu przyjmowania 
od mieszkańców uwag i wniosków.  

Na wniosek mieszkańców Winiar często zwracaliśmy się z prośbą do Pana 
Prezydenta Urzędu Miasta o: 

1. Wyznaczenie chodnika przy ul  Północnej w kierunku Pyszczyna , wycięcie  
chwastów i krzewów na poboczach ulicy Północnej ( wyznaczenie 
chodnika odmownie a krzewy przycieto) 

2.  Sprawdzenie stanu technicznego hydrantów na Winiarach( wykonano) 
3. Nową nawierzchnię ulicy Północnej i porzeszenie ulicy  koło sklepu Żabka 

( nie ujeto jeszcze w planie budzetu) 
4. Prośba o jeszcze jedną linię Komunikacji Miejskiej przez ul Biskupińską  

Linia Nr 17 (łatwiejszy dojazd osób starszych na cmentarz ul. Witkowska( 
odmownie) 

5. Wymianę lampy przy ul. Winiary koło postoju taksówek ( wymieniono) 

Na wniosek mieszkańców zwracaliśmy się często  z prośbą  do Starosty 
Gnieźnieńskiego o : 

1. Przyciecię krzewów i uporządkowanie terenu przy ul Winiary( wykonano) 
2.  Wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie wjazdu do Szkoły 

Podstawoej Nr 10 przy ul. Winiary ( odmownie)  
3.  Naprawę ul Orcholskiej przy wieżowcu nr 4 Osiedle Piastowskie ( 

wykonano) 
4.  Uporządkowanie przejścia podziemnego z Osiedla Wł. Łokietka na ul. 3 

Maja( wykonano)  

Na wniosek mieszkańców zwracaliśmy się z prośbą do Gnieżnieńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej o : 

1.  Naprawę chodników os Wł. Lokietka, Os. Kazimierza Wlk ( wykonano) 
2. Naprawę ławek , nowe ławki  os. Kazimierza WiK( wykonano)                                                                         



1. Zwracaliśmy się do ENEI  z prośbą o naprawę rynny przy budynku stacji 
tranformatorowej na osiedlu Orła Białego- przy bloku nr 16 i17 na 
chodniku powstaje po deszczu kałuża ( Enea odmownie , jest w trakcie 
załatwiania przez GSM)      

Zawsze każdego roku 31 października na cmentarzach Rada Osiedla uczestniczy 
w kweście na renowację nagrobków osób szczególnie zasłużonych dla miasta 
Gniezna  . 

Co rok uczestniczy w uroczystości z okazji Rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego .                                                                   

 

Za cenne uwagi mieszkańcom dziękujemy.  

 

Uwagi można zgłaszać : 

1.  osobiście w Biurze Rady Osiedla Winiary                      

  Os. Wł. Łokietka 3 

2. emailem :     radaosiedla.winiary@wp.pl 
3. na stronie facebook:   Rada Osiedla Nr III Winiary 

 

 

                                                                                            Rada Osiedla Winiary 

  


