
                                          Sprawozdanie 

 z dzialalności Rady Osiedla Nr III WINIARY Miasta Gniezna w 2018r. 

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  12.02.2018 do 25.02.2018 organizowała  Ferie Zimowe dla 
dzieci  w Bibliotece Filia nr 9 ( gry, zabawy z konkursami i nagrodami). 

  



 

 

 



 Dnia 12.02.2018r zorganizowano wspólnie z Kołem Seniora Winiary 
Imprezę Karnawałową dla seniorów 

  



 Dnia  21.03.2018r „Powitanie Wiosny” organizowane wspólnie z 
Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową- ognisko dla dzieci , pieczenie 
kiełbasek i palenie marzanny. 

  



 
 
 
 



 Dnia 21.06.2018 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 24.08.2018r Festyn Rodzinny ze środków z Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych - dmuchane  
 



zamki, przejażdżki konne,  gry i zabawy z nagrodami przy muzyce  w 
wykonaniu Zespołu Muzycznego Duet 

 



 Dnia 29.09.2018 r. „XXVIII Jesienny Bieg Osiedla Winiary” organizowany 
współnie z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową i Stowarzyszeniem 
Młodych Wielkopolan. 

  



 
 
 
 



 Dnia 26.10.218r. zorganizowaliuśmy wspólnie z Kołem Seniora Winiary 
imprezę  Andrzejkową dla seniorów z Winiar. 

 
 
 



 
 Dnia 07.12.2018r zorganizowaliśmy wspólnie z Kołem Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Niepełnosprawnej  spotkanie opłatkowe dla dzieci i młodzieży  
niepełnosprawnej z Winiar 

  



  Dnia 14.012.2018r odbyło się spotkanie opłatakowe 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.  

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

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. Założenie nowego chodnika na Os. Kazimierza Wielkiego przed Szkołą 
Podstawową Nr 12 ( częściowo tylko naprawiono) 

2. Zamontowanie nowej lampy koło Panoramy ( teren prywatny i nie ma 
możliwości zamontowania lampy) 



3. Nową nawierzchnię ulicy Północnej i porzeszenie ulicy  koło sklepu Żabka 
( nie jest zrobione, nie ujęto jeszcze w planie budżetu Miasta Gniezna) 

4. Uporządkowanie i przycięcie krzewów przy ul. Biskupińskiej ( zostało 
zrobione) 

5. Naprawa schodów przy chodniku na oś. Kazimierza Wielkiego koło bloku 
26 ( zostały zrobione) 

6. Przycięcie krzewów i uporzadkowanie terenu przy ul. Biskupińskiej koło 
działek od strony os. Wł. Łokietka( teren został uporządkowany i krzewy 
częściowo przycięte) 

7. Doświetlenie przejść dla pieszych nie posiadających sygnalizacji świetlnej 
w ciągu ulic Biskupińskiej, Lednickiej, Winiary ( zostaną zmienione lampy)  

8. Miejsca parkingowe ( zostały zrobione na ulicy Biskupińskiej) 
9. Przystanki autobusowe ( zrobiono na ul. Biskupińskiej) 
10. Chodnik przy ul Orcholskiej  ( zrobiono w części należącej do Urzędu 

Miasta) ) 

 

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

1. Wycięcie i przycięcie trzech wierzb przy ul Winiary koło Placu Zabaw na 
Osiedlu Piastowskim  ( zostało zrobione) 

2. Przyciecię krzewów i uporządkowanie terenu przy ul Winiary ( zostało 
zrobione) 

3. Przycięcie krzewów i uporządkowanie terenu na Os. Władysława Łokietka 
naprzeciw Panoramy ( częściowo zrobiono)  

4. Chodnik przy ul Orcholskiej ( w części należącej do Powiatu nie zrobiono) 

 

 Za cenne uwagi mieszkańcom dziękujemy.  

                                                                                    

                                                                             Rada Osiedla Winiary 

 


