AKTYWNI
dla GMINY

MOJE PROPOZYCJE TO:

– Modernizacja terenu przy ul. Poprzecznej, co umożliwi
organizację spotkań mieszkańców m.in. festyny, kino
letnie, piknik rodzinny itp.
– Drogi rowerowe łączące miejscowości naszej Gminy
– Budowa dróg oraz chodników
– Monitoring na osiedlach oraz przy świetlicy wiejskiej,
placu zabaw, parku
– Zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane w świetlicy
wiejskiej w Sadach, także w czasie wakacji letnich
i zimowych
– Zwiększenie liczby śmietników i worków na odchody
zwierzęce
– Zajęcia fakultatywne dla mieszkańców
– Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
– Profilaktyka chorób - diagnostyka dostępna także dla
mieszkańców, którzy mają trudność w przemieszczaniu się
– Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscach
publicznych

KREUJEMY STANDARDY!
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Kandydatka do Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Agnieszka Gustowska

PROGRAM

– Urodzona 8 listopada 1983 r. w Poznaniu,
– Od zawsze mieszkanka Sadów,
– Mama 14-letniego Jakuba,
– Absolwentka dwóch kierunków studiów:
Wychowanie przedszkolne oraz
Edukacja Wczesnoszkolna Terapia Pedagogiczna,
– Ukończyła kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki,
–	Od 10 lat pracuje jako nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym,
–	Uwielbiam czytać książki i tą pasją dzielę się z innymi
prowadząc koło czytelnicze.

Na przestrzeni ostatnich lat nasza miejscowość
niewątpliwie zmieniła się. Zmieniły się także
warunki rozwoju naszej Gminy, województwa
czy powiatu, ponieważ cały świat się zmienia
wraz z coraz bardziej dynamicznym postępem
technologicznym. Aby nadążyć za tempem zmian
nie można tkwić w miejscu! Należy wspólnymi
siłami wszystkich mieszkańców podjąć wyzwania,
jakie przed nami stoją i nie marnować potencjału,
jakim dysponujemy.

Działania społeczne
– aktywnie działam na rzecz społeczności szkolnej,
– od wielu lat współpracuję i współorganizuję
akcje charytatywne UNESCO,
– jestem trenerem ODYSEI UMYSŁU,
– współpracuję z Fundacją
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM,
– współorganizuję zbiórki potrzebnych artykułów
dla kombatantów mieszkających na kresach,
– zorganizowałam zbiórkę książek, które umożliwią
powstanie bibliotek w poznańskich szpitalach.

Chcę przedstawić i zrealizować wizję Sadów jako
miejscowości, w której chce się mieszkać.
Zamierzenia te w wielu obszarach będą musiały
być realizowane wspólnymi siłami, np. we współpracy z okolicznymi samorządami, przedsiębiorcami czy po prostu ludźmi. Dlatego deklaruję wolę
współpracy z każdym, komu zależy na poprawie
jakości życia w Sadach.
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