
Sprawozdanie 

 z działalności Rady Osiedla Nr III Winiary Miasta Gniezna za lata 2013-2016 

Rada Osiedla pracowała zawsze zgodnie z planem pracy ustalanym zawsze na 

początku każdego roku. 

Rada Osiedla co roku była organizatorem lub współorganizatorem 

następujących imprez: 

1. Organizowała wspólnie z Biblioteką Filia Nr 9 Ferie Zimowe dla dzieci ( 

gry, zabawy z konkursami i nagrodami) 

2. Organizowała wspólnie z GSM Powitanie Wiosny ( ognisko dla dzieci , 

smażenie kiełbasek i palenie marzanny 

3. Na zakończenie roku szkolnego organizowała wspólnie z GSM Festyn 

Żegnaj Szkoło –Witajcie Wakacje( festyn z konkursami i nagrodami , 

dmuchane zamki wata cukrowa, przejażdżki powozem konnym) 

4. Zawsze w ostatnią sobotę września  organizowała   wspólnie z GSM i 

Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan  Jesienny Bieg Osiedla Winiary w 

tym roku już XXVI  

5. Dla Klubu Seniora  na Osiedlu Winiary organizowała Imprezy 

Andrzejkowe. 

6. W grudniu co rok dla dzieci niepełnosprawnych organizowała spotkanie 

opłatkowe wspólnie z TPP Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Gnieźnie.  

7. Organizowaliśmy spotkania opłatkowe dla przedstawicieli władz miasta i  

sponsorów imprez organizowanych przez R.O.  

8. Ze środków  z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych organizujemy  co rok w sierpniu Festyn 

Rodzinny na którym było dużo atrakcji dla dzieci (  dobra muzyka, zamki 

dmuchane, przejazd zaprzęgiem konnym, straż pożarna, konkurencje 

sportowe, które nagradzane były słodyczami i upominkami)  . 

9. Organizowaliśmy spotkania ze Strażą Miejską i Policją omawiając 

nurtujące problemy mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa .  

10. Organizowaliśmy spotkania z Przewodniczącym Rady Miasta Panem 

Michałem Glejzerem  omawiając problemy: 

•  budowy chodnika w pasie drogi powiatowej przy ulicy Orcholskiej, 



• uporządkowanie zieleni przy przystanku kolo postoju taksówek 

• założenie nowego chodnika przy Szkole  Podstawowej Nr 12 i zrobienie 

więcej miejsc parkingowych,. 

• wyciszenie hałasu przejeżdżających ciężkich samochodów trasą Poznań – 

Toruń koło Jeziora Winiary. 

Uczestniczyliśmy co rok w Wielkim Wiosennym Sprzątaniu Miasta Gniezna. 

Zawsze 31.10. na cmentarzach Rada Osiedla uczestniczyła w kweście na 

renowację nagrobków osób szczególnie zasłużonych dla miasta Gniezna. 

Zgodnie z planem dyżurów członkowie Rady Osiedla pełnili w każdy 

poniedziałek w godz. 15 – 16  dyżury w siedzibie R.O w celu przyjmowania  od 

mieszkańców uwag i wniosków.  

 Na wnioski  mieszkańców Winiar często zwracaliśmy się z prośbą   do  Pana 

Prezydenta Urzędu Miasta  i do Pani  Starosty   o naprawę np ;  

1. Chodnika na Os. Kazimierza Wielkiego koło Szkoły Podstawowej Nr 12( 

naprawiono tylko w części). 

• chodnika na  Os. Wł. Łokietka od Kościoła Bł. Radzyma Gaudentego w 

kierunku posesji Pana Śmieleckiego ( przebudowa będzie w 2017 r.) 

•  chodnika na  Os Jagiellońskim ( został zrobiony). 

2. Naprawa schodów na Os. Wł. Łokietka i Kazimierza Wielkiego ( zostały 

naprawione),  

3. Założenie nowego chodnika koło Szkoły Podstawowej Nr 12 ( nie został 

jeszcze zrobiony  jest częściowa naprawa). 

4. Założenie chodnika na ul. Orcholskiej  i zrobienie  pasów przejścia dla 

pieszych  ( pismo 18,12,2014 i 17.08.2016 nie zrobiono) 

5. Wycinka topoli na Os. Kazimierza Wlk. ( wycięto część topoli  pozostałe 

jeszcze do  wycięcia). 

6. Naprawę przystanku autobusowego na  ul. Lednickiej ( szyby  boczne 

zostały wstawione).  

7. Naprawa jezdni na ul. Północnej  i ulicy Orcholskiej ( na ul. Północnej  

zrobiono, ul. Orcholska do zrobienia) 

8. Założenie chodnika przy ulicy Biskupińskiej  wokół działek ( realizacja w 

2018/ 2019 roku). 



9. Wnioskowaliśmy o nazwę Ronda na skrzyżowaniu ulic Biskupińkiej,  

Lednickiej i Gdańskiej na Rondo Winiary. 

10. Wnioskowaliśmy o nazwę Placu przy Kościele Bł. Radzyma Gaudentego a 

nie ulicy Gdańskiej nazwą Plac im. Ks. Kan. Zbigniewa Kapturczaka.  

11. Zgłaszaliśmy uwagi do MPK złożone przez mieszkańców dotyczące 

nowego rozkładu jazdy w komunikacji miejskiej. 

12. Na prośbę mieszkańców z nowego Osiedla domków jednorodzinnych  

przy ul. Północnej wnioskowaliśmy, żeby powstałe nowe ulice na tym 

osiedlu miały nazwę królów ( są ulice królów).  

 

Za cenne uwagi mieszkańcom dziękujemy. 

 Rada Osiedla Winiary 

 

 


