
Zarząd Osiedla Zamość

Kadencja 2015-2019

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 8 września 2010 
r., Osiedle Zamość zostało powołane jednostką pomocniczą Gminy 
Wronki. Zarząd Osiedla Zamość jest jednostką pomocniczą, która 
tworzy osiedlową wspólnotę samorządową. Członkowie ZOZ działają 
społecznie na rzecz dobra swojego osiedla.



21 lutego 2015 roku, podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 
Zarządu Osiedla Zamość, Przewodniczącym Zarządu Osiedla Zamość na lata 
2015-2019 wybrany został Jacek Janicki, a członkami zarządu: Waldemar 
Andrzejewski, Tomasz Cyran, Sebastian Duks, Ernest Frankowski, Violetta 
Kozłowska, Jan Kwaśny, Jerzy Śmiłowski oraz Damian Zastróżny.



7 czerwca 2015 roku, sobotni dzień długiego weekendu rozpieszczał wronczan 
słoneczną pogodą. Sprzyjało to Zarządowi Osiedla Zamość w organizowaniu 
Dnia Dziecka na osiedlu Zamość.



18 lipca 2015 roku, Zarząd Osiedla Zamość oraz klub LZS Błękitni Zamość 
zorganizowali Otwarty Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Osiedla 
Zamość.



W lipcu 2015, w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” na Zamościu”, 
przeprowadzono szereg spotkać uaktywniających dzieci i młodzież.



29 sierpnia 2015 roku odbyło się zakończenie wakacji na Zamościu. 
Był szereg atrakcji oraz koncert zespołu „Jurad”.



28 maja 2016 roku, na boisku przy ul. Topolowej na Zamościu odbył się osiedlowy 
Dzień Dziecka. 



W ostatnią sobotę sierpnia 2016 roku, w afrykańskim wręcz słońcu, organizatorzy 
żegnali wakacje na boisku przy ul. Topolowej. Gwiazdą wieczoru tego dnia była 
rosyjska „Zanoza”.



Od lata 2016 roku, dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu Urzędu 
Miasta i Gminy Wronki oraz Straży Miejskiej, w kompleksie sportowo 
– kulturalnym przy ul. Topolowej zainstalowano monitoring obiektów. 



W lutym 2017 roku, Przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość przyjął rezygnację 
Jana Kwaśnego z członkostwa w Zarządzie Osiedla Zamość. 



10 czerwca 2017 roku na osiedlowym boisku zorganizowany był festyn dla dzieci 
z okazji Dnia Dziecka. Tradycyjnie, festyn rozpoczął się meczem piłkarskim pomiędzy 
reprezentacją dzieci z Domu Dziecka w Słońcu, z Lipnicy i dziećmi ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Janusza Korcza we Wronkach.



W ostatnią sobotę sierpnia 2017 r, imprezą plenerową o zaskakującej nazwie 
„Promocje”, mieszkańcy Osiedla Zamość żegnali wakacje na boisku przy ul. Topolowej.
Impreza plenerowa rozpoczęła się od uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod 
budowę budynku kulturalno-socjalnego przy ul. Dębowej we Wronkach.
Uroczystego wmurowania tuby z aktem erekcyjnym dokonał zastępca burmistrza Miasta 
i Gminy Wronki Robert Dorna wraz z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Zamość, 
Jackiem Janickim oraz członkami Zarządu Osiedla.
W imieniu mieszkańców Osiedla Zamość, zamurowywania aktu erekcyjnego dokonał 
Jan Kwaśny i Wojciech Wrembel.



Podczas imprezy plenerowej o nazwie „Promocje”, mieszkańcy Osiedla Zamość żegnali 
wakacje na boisku przy ul. Topolowej, a jednocześnie włączyli się w akcję pomocy dla 
zwierząt, zorganizowaną przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział 
we Wronkach.



10 lutego 2018 roku miało miejsce oficjalne otwarcie budynku kulturalno-
socjalnego na Zamościu. 
Projekt i budowa budynku kulturalno-socjalnego powstał w dużej mierze dzięki 
mieszkańcom, którzy w 2016 roku w ramach Wronieckiego Budżetu 
Obywatelskiego oddali głos na te zadanie. 



Podczas ferii zimowych w budynku socjalno-kulturalnym odbyły się warsztaty 
dla dzieci i młodzieży. Dzieci zgromadzone w nowym budynku przy ul. Topolowej 
spotkały się z Pazurzakiem Ponurym i wzięły udział w warsztatach plastycznych. 
Kilka dni później odbyły się zajęcia archeologiczne połączone z jednoosobowym 
teatrzykiem Kamishibai.



W osiedlowej świetlicy na Zamościu odbywają się warsztaty dla dzieci 
i młodzieży, spotkania Zarządu Osiedla oraz spotkania mieszkańców.
W budynku socjalno – kulturalnym odbywały się też sesje Rady Miasta i Gminy 
Wronki, mieścił się lokal wyborczy, a w okresie gdy był zamknięty most drogowy, 
w świetlicy sprawowane były niedzielne Msze Święte. 



Od początku roku 2018, na budynku socjalno – kulturalnym widnieją tablice 
interaktywne, na których zamieszczane są ważne informacje dotyczące miasta 
i osiedla. 



Jesienią 2018, dzięki pomocy Urzędu Miasta i gminy Wronki, teren 
przed świetlicą został obsadzony krzewami ozdobnymi. 



W maju 2018 roku, Przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość przyjął rezygnację 
Tomasza Cyrana z członkostwa w Zarządzie Osiedla Zamość. 



9 czerwca 2018 roku, na Osiedlu Zamość odbył się Festyn Rodzinny organizowany 
przez Zarząd Osiedla Zamość. Atrakcją wieczoru był koncert nowotomyskiej 
Kapeli Zza Winkla.



Zarząd Osiedla wraz z mieszkańcami protestował przed Urzędem Wojewódzkim 
w Poznaniu, w sprawie rychłego otwarcia mostu.



Pamiętamy o Stanisławie Zgaińskim. 
W sobotę 17 listopada na Osiedlu Zamość odbyła się uroczystość złożenia kwiatów 
przy skwerze Stanisława Zgaińskiego – nauczyciela, artysty plastyka, żołnierza 
Armii Krajowej.



W ostatnich dniach roku 2018, okna świetlicy zostały zabezpieczone roletami 
zewnętrznymi ze sterowaniem elektrycznym.



Warsztaty dla dzieci i młodzieży organizowane w świetlicy na Zamościu.



Oficjalna strona Osiedla Zamość. Zapraszamy!



Dziękujemy Państwu
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