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I. DZIAŁALNOŚĆ  POSŁA NA FORUM SEJMU 

  

W okresie od  1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r.Poseł Tadeusz 

Tomaszewski  wygłosił   87 wystąpień, 

w VI KADENCJI /2007-2011/ 398  wystąpień . 

Teksty wszystkich wypowiedzi dostępne są na stronach internetowych: 

www.tadeusztomaszewski.pl oraz www.sejm.gov.pl 

 

 

2. Interpelacje  i  zapytania poselskie                                                       

-150 interpelacji  i 83  zapytania poselskie- 

 

 

W okresie sprawozdawczym, tj. od  1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r.                 

Poseł złożył  150  interpelacji   i 83  zapytania  poselskie,  

w VI KADENCJI /2007-2011/- 395 interpelacji i 158  zapytań poselskich. 

Teksty interpelacji i zapytań poselskich dostępne są na stronach internetowych: 

www.tadeusztomaszewski.pl oraz www.sejm.gov.pl 

 

Interpelacje składano m.in. w sprawie: 

 ograniczonego dostępu do usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 

 prawnego uregulowania sytuacji prawnej dzieci umieszczanych                      

w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 

 ograniczonego dostępu do edukacji przedszkolnej 

 niedostosowania treści, metod i organizacji nauczania dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 dostępu dzieci z niepełnosprawnością do szkół i placówek oświatowych 

 negatywnych skutków wprowadzenia elektronicznego systemu opłat dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym w regionie konińskim 

 

1. Wystąpienia 

- 87 wystąpień -  

http://www.tadeusztomaszewski.pl/
http://www.sejm.gov.pl/
http://www.tadeusztomaszewski.pl/
http://www.sejm.gov.pl/
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 negatywnych skutków wejścia w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 wyników tegorocznych matur 

 zapewnienia specjalistycznej opieki dla dzieci przewlekle chorych 

pozostających pod opieką placówki opiekuńczo-wychowawczej 

 niedostatecznej opieki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach 

 niedostatecznej opieki stomatologicznej dla dzieci 

 metod skutecznego przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających 

 dostępu dzieci do sanatoriów i uzdrowisk 

 braku dostępu do nowoczesnych leków dla dzieci 

 samobójstw i samouszkodzeń dzieci 

 realizacji wniosków pokontrolnych NIK 

 postępowania z dokumentami 

 świadczeń dla byłych żołnierzy 

 pomocy państwa matkom wychowującym małe dzieci 

 uruchomienia różnych form pomocy dla rolników, których uprawy zostały 

zniszczone przez majowe mrozy w 2011 r. 

 funkcjonowania gabinetu politycznego 

 zasiłków wypłacanych przez ZUS w latach 2005-2010 

 działań rządu na rzecz zagospodarowania złóż gazu łupkowego w Polsce 

 instrumentów prawnych wspierających tworzenie nowych miejsc pracy 

 działań rządu na rzecz ograniczenia burd i przypadków łamania porządku 

publicznego w związku z meczami piłkarskimi 

 planowanych przez rząd zmian w ustawie o systemie oświaty 

  korzystania przez mężczyzn i kobiety z uprawnień związanych z 

rodzicielstwem w służbach mundurowych 

 zasad finansowania przygotowań olimpijskich z budżetu państwa 

zwolnienia z podatku VAT żywności przeznaczonej na cele charytatywne 

 planowanej likwidacji urzędów pocztowych 

 drastycznego obniżenia środków Funduszu Pracy na aktywizację 

bezrobotnych w 2011 r. 

 działań rządu na rzecz ograniczenia ubóstwa dzieci w Polsce 

 rozszerzenia pomocy państwa dla żołnierzy górników 

 programu budowy i modernizacji targowisk "Mój rynek" 

 przygotowań systemu edukacji do objęcia 5-latków obowiązkiem 

przedszkolnym 

 likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym pełne 

uczestnictwo w życiu publicznym i zawodowym 

 pobierania opłat stałych przez samorządy gminne za pobyt dzieci                          

w przedszkolach 

 pomocy państwa w prowadzeniu szkół wiejskich i przedszkoli 

 przyznawania świadczeń pieniężnych dla osób deportowanych w granicach 

państwa polskiego 

 płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników 
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Zapytania składano w następujących sprawach: 

 kierunków prywatyzacji Przedsiębiorstwa Rolnego Rusko sp. z o.o. w 

Jaraczewie 

 modernizacji i rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w 

Gnieźnie imodernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku Września – Gniezno 

 remontu wiaduktu na Trasie Zjazdu Gnieźnieńskiego na odcinku estakady 

wschodniej i zachodniej w Gnieźnie 

 modernizacji bazy lotniczej w Powidzu 

 stanu rozpatrywania wniosku wójta gm. Słupca o wyrażenie zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

 programu współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

organizacjami pozarządowymi 

 planów zaniechania podwyżek płac dla sędziów i prokuratorów w 2012 r. 

 przyszłości Zespołu Pałacowego w Czerniejewie 

 działań zmierzających do przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji 

Kosmicznej 

 możliwości dysponowania przez stowarzyszenie otrzymaną dotacją na 

wnioskowane przez siebie przedsięwzięcie 

 zamiaru likwidacji Urzędu Pocztowego w Pyzdrach 

 odszkodowań dla mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania wokół 

lotniska Krzesiny 

 remontu drogi krajowej na odcinku Jankowo Dolne - Trzemeszno 

 likwidacji Urzędu Pocztowego w Niechanowie 

 dalszej przebudowy drogi krajowej nr 15 na odcinku Czelusin - Żydowo - 

Gniezno 

 stanu prac nad rozporządzeniem wynikającym z nowelizacji ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 zmian kadrowych w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku 

 prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie 

 prywatyzacji PKS w Koninie SA 

 modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku Września - Gniezno 

 brakujących środków finansowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 

Koninie 

 planowanego połączenia KWB Konin i ZE PAK SA 

 planowanej likwidacji Pogotowia Energetycznego w Uniejowie 

 planów podziału Wielkopolski na pięć rejonów operacyjnych 
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3. Oświadczenia 

- 9 oświadczeń- 

 

 W okresie sprawozdawczym, tj. od  1 stycznia do 31 grudnia 2011r.                      

Poseł złożył  - 9 oświadczeń  w VI KADENCJI /2007-2011/ - 30 oświadczeń. 

Są to m.in.  złożone  oświadczenia dotyczące: 

- nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych   

- podjęcia przez rząd działań mających na celu ochronę osób będących                                     

w  najtrudniejszej sytuacji materialnej   

- stworzenia możliwości prawnej sprzedaży losów w grach liczbowych i loterii 

pieniężnej przez Internet   

- osiągnięcia w styczniu 2011 r. 13% stopy bezrobocia rejestrowanego"   

- sposobu pracy nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw   

-funkcjonowania kierownictwa Poczty Polskiej,  a zwłaszcza okręgu poznańskiego,                   

i jego stosunku do urzędów pocztowych 

  Teksty oświadczeń  poselskich dostępne są na stronach internetowych: 

www.tadeusztomaszewski.pl oraz www.sejm.gov.pl 

4. Pytania w sprawach bieżących  

-5  zadanych  pytań- 

 

 

           W terminie od  1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Poseł Tadeusz Tomaszewski  

zadał  5 pytań w sprawach bieżących, które dotyczyły: 

-pomocy dla poszkodowanych w wyniku huraganów i intensywnych opadów 

deszczu oraz zmiany zasad szacowania strat w rolnictwie spowodowanych 

klęskami żywiołowymi   

- stanu realizacji rządowego programu "Solidarność pokoleń 50+" oraz braku 

środków z Funduszu Pracy dla urzędów pracy na staże dla absolwentów i 

refundacje praktycznej nauki zawodu   

- planów rządu związanych z rozwojem sieci OSP włączonych do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na najbliższe lata 

w VI KADENCJI /2007-2011/ - 13 zadanych pytań 

 

 

http://www.tadeusztomaszewski.pl/
http://www.sejm.gov.pl/
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5. Praca w Komisjach Sejmowych 

 

Nazwa komisji/podkomisji  Funkcja  
Data 

powołania 
na funkcję  

Data 
odwołania 

z funkcji  

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
zastępca 

przewodniczącego 
26-08-2009  

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego i poselskiego 

projektów ustaw o sporcie  
   

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - 

Kodeks wykroczeń  
   

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 

ustawy - Kodeks karny  

   

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny    

Podkomisja stała ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przewodniczący 19-12-2007  

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów 

ustaw: o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla 

pracowników i przedsiębiorców o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych  

zastępca 
przewodniczącego 

05-09-2008 26-06-2009 

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-

1945 oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

zastępca 
przewodniczącego 

02-10-2008  

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów 

ustaw: o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  
   

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw  

przewodniczący 17-12-2008 04-03-2009 

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy 

o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 

1956-1983  
   

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej  
przewodniczący 09-09-2009 08-10-2009 

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o korpusie 

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej  

   

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  
17.11.2011  

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny  
17.11.2011  

Podkomisja stała do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 
przewodniczący 21.12.2011 

 

□ Praca w grupach Parlamentarnych VII Kadencji  

 Poselski Zespół Strażaków – Wiceprzewodniczący 

 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych – Wiceprzewodniczący 

 Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna - członek 

 Zespół Parlamentarny ds. Przestrzeni Kosmicznej – członek  

 Zespół Parlamentarny ds. Sportu Szkolengo  - członek 

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/skladkom6?OpenAgent&KFS
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Sklada6?OpenAgent&1877
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Sklada6?OpenAgent&1896
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/skladkom6?OpenAgent&PSR
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Sklada6?OpenAgent&1696
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Sklada6?OpenAgent&1740
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Sklada6?OpenAgent&1863
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/skladgr?OpenAgent&87&PL
http://sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladdelinna?OpenAgent&29&PL


Aktywność Posłów - Okręg Wyborczy 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane opracowano na podstawie informacji zawartej na stronie www.sejm.gov.pl – aktywność Posłów w  VI Kadencji – 23.10.2007-06.09.2011 

 Arndt 

Paweł 

PO 

Czarnecki 

Witold  

PiS 

Dolata 

Zbigniew  

PiS 

Grzeszczak 

Eugeniusz 

PSL 

Hofman 

Adam 

PiS 

Nowak 

Tomasz 

Piotr 

PO 

Streker – 

Dembińska 

Elżbieta 

SLD 

Tomaszak 

– Zesiuk 

Irena 

PO 

Tomaszews

ki Tadeusz  

SLD 

 

Wystąpienia 

 

69 33 186 3 22 109 312 38 476 

 

Interpelacje 

 

27 4 122 4 14 202 147 38 395 

 

Zapytania 

 

19 2 5 4 8 20 22 18 158 

Pytania w spr. 

bieżących 

3 5 4 - 8 9 17 4 13 

 

Oświadczenia 

 

- - 6 - - 4 6 7 30 

 

suma 

118 44 323 11 52 344 482 105 1072 



II. AKTYWNOŚĆ POSELSKA                           

         Powiatowe biuro parlamentarno - samorządowe  w Gnieźnie stanowi siedzibę 

główną BP, posiadającą  filie terenowe, funkcjonujące w ramach okręgu  Nr 37,  

zarządzane w okresie od  1 stycznia. do 31 grudnia 2011r. przez kadrę                               

3 pracowników Biura Poselskiego, 15  asystentów społecznych i 2 stażystów  

2. Siedziba Biura Poselskiego oraz Filie BP 

 
 Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego 

ul. Chrobrego 40c, 62-200 Gniezno  tel. (61) 424-23-53, fax (61) 426-33-29 

       KADRA: 

      - Stanisław Dolaciński - Dyrektor  BP ( pracownik BP) 

      - Magdalena Szuba –Asystent Posła (pracownik BP) 

      - Bartosz Wojciechowski – Asystent posła (pracownik BP w okresie 1.07- 24.10) 

      - społeczni współpracownicy Posła 

 Filia Biura Poselskiego w Śremie 

ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem  

      -  Stanisław Walkowiak – koordynator pracy biura poselskiego tel. 502525713 

      -   społeczni współpracownicy Posła  

 Filia Biura Poselskiego  w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Dąbrowskiego 11, 63-000 Środa Wielkopolska 

-Stanisław Maćkowiak- społeczny współpracownik Posła tel. 505 149 562  
 
 Filia Biura Poselskiego we Wrześni 

ul. Harcerska 3, 62-300 Września tel. (61) 436-78-10 

      - Karolina Kaczmarek – stażystka 

      - Adrianna Wietrzyńska - stażystka 

      - społeczni współpracownicy Posła 

Od listopada 2011 roku otwarto nowe filie biur poselskich: 

 Filia Biura Poselskiego w Słupcy 

ul. Warszawska 58    62-400 Słupca       tel. (63) 275-34-28 

- Henryk Janiak - społeczny współpracownik Posła 

 Filia Biura Poselskiego  w Koninie  

ul. Staszica 27   62-500 Konin    tel. (63) 242-94-11 

 Filia Biura Poselskiego w Turku  

 ul. 3 Maja 8   62-700 Turek      tel. (63) 278-55-97 

1. Działalność Biura Parlamentarnego 
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VI Kadencja Sejmu RP: 

1.    Barbara Ostojska 

2.    Anna Stanowska 

3.    Paula Jasińska 

4.    Paweł Kolski 

5.    Monik a Zawada 

6.    Dawid Antkowiak 

7.    Franciszek Kosicki 

8.    Bernardetta Wojciechowska 

9.  Maćkowiak Stanisław 

10.  Strzelczyk Milena  

11.  Mieloch Piotr Marek           

12.  Marcin Gabrylewicz 

13.  Jan Wadelski 

14.  Joanna Ryczkowska  

15.  Joanna Szkudlarek     

16. Bartosz Wojciechowski 

17. Agnieszka Kałużna     

VII Kadencja Sejmu RP: 

1. Stanisław Maćkowiak 

2. Joanna Adamczewska 

3. Dawid Antkowiak 

4. Elżbieta Janiak  

5. Leszek Stawicki 

6. Grzegorz Banaszak 

7. Edmund Kubis 

8. Agnieszka Frąckowiak 

9. Adrian Król   

10. Piotr Marek Mieloch 

11. Czesław Dykszak 

12. Aneta Wawrzyniak 

13. Józef Sochacki  

14. Bernardetta Wojciechowska 

15. Bartosz Wojciechowski  

16. Angelika Sobczak 

 

4. Radni SLD-powiat gnieźnieński, 

                                      -  miasto Gniezno- 

 

Klub Radnych  SLD w Radzie  Powiatu  Gnieźnieńskiego: 
 

1. Zdzisław Kujawa –Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

2. Telesfor Gościniak -Przewodniczący Klubu 

3. Jerzy Imbierowicz 

4. Marek Szóstak  

5. Jan Gorzelańczyk  

6. Anna Wójcik – Starczewska 

7. Wojciech Jerzakowski 

3. Społeczni współpracownicy Posła 
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Klub Radnych  SLD w Radzie Miasta Gniezna: 

1. Stanisław Dolaciński- Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

2. Henryk Gędek – Przewodniczący Klubu  

3. Jan Budzyński  

4. Ryszard Karmoliński 

5. Łukasz Naczas; 

6. Halina Sajewska 

7. Bartosz Wojciechowski 

8. Tadeusz Purol 

 

Radni SLD w Radach Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego: 
 

Rada  Gminy Gniezno 

1. Marian Kaźmierczak  

2. Henryk Kryściak 

Rada Gminy Kiszkowo  

3. Zuzanna Modrak  

Rada Miejska w Trzemesznie 

4. Tadeusz Kostka 

5. Zbigniew Matelski 

Rada Miejska Gminy Kłecko  

6. Marek Libner 

Rada Gminy Niechanowo 

7. Zdzisław Zieńczy

8.  Mariusz Urbaniak 
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W ramach działalności Powiatowego Biura Parlamentarno-Samorządowego 

bezpłatnie dyżury swoje pełnili specjaliści z zakresu poradnictwa prawnego, 

pomocy społecznej,  odszkodowań polsko- niemieckich, pozyskiwania środków 

zewnętrznych: funduszy unijnych, grantów rządowych. 

 W okresie od w okresie od  1 stycznia do 31 grudnia  2011r. specjaliści 

udzielili  925porad, w tym: 

 Porady prawne- Krzysztof Kaczorek- 728spotkań-   dotyczyły głównie porad 

z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy; dyżury 

pełnione we  wtorki  i piątki, 

 Odszkodowania polsko- niemieckie Magdalena Szuba, Władysława 

Wawrowska – pełnomocnik Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez 

III Rzeszę -  74 porady, dotyczyły  głownie wypełniania wniosków o 

przyznanie odszkodowań za deportację do pracy przymusowej z Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób  Deportowanych, przyznania uprawnień 

kombatanckich 

 Zarządzanie informacją w organizacjach pozarządowych –   Stanisław 

Dolaciński-  10 porad 

 Rozliczanie podatku dochodowego PIT - 68 porad. 

  Pomoc organizacjom pozarządowym w przygotowaniu i w sporządzaniu 

rocznych sprawozdań finansowych oraz rozliczania zadań publicznych – 

Bernadetta Wojciechowska -  45 porad   

 

 

 

 

 

 

 

5. Działania Biura Parlamentarnego 

- 925 udzielonych porad- 
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Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego - w ramach realizacji zadań 

programowych: informacyjno-edukacyjnych, przedsięwzięć sportowo-

rekreacyjnych - współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, organizacjami 

pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan. 

 

Działania w/w koordynują: 

Gminne Centrum Informacji. Klub Pracy w Niechanowie 
ul. Gnieźnieńska 7  
62-220 Niechanowo 
gci-niechanowo@wp.pl 
Barbara Ostojska- Asystent Społeczny Posła 
 

Klub Pracy w Witkowie 
ul. Dworcowa 6 
62-230 Witkowo 
klubpracy.witkowo@wp.pl 
Joanna Adamczewska -Asystent Społeczny Posła 
Agnieszka Kozińska 
 
Gminne Centrum Informacji. Klub Pracy w Kłecku 
ul. Gnieźnieńska 8 
62-270 Kłecko 
gciklubpracy@interia.pl 
Elżbieta Janiak-Asystent Społeczny Posła 
 
Gminne Centrum Informacji „Sieć”/Klub Pracy w Gnieźnie/ 
Młodzieżowe Centrum Kariery  
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 
Ul. Chrobrego 40/41 
62-200 Gniezno 
rcgniezno-klubpracy@wp.pl,  mck.gniezno@ohp.pl 
Kinga Szyczeska, Agnieszka Frąckowiak 

6. Współpraca Biura Parlamentarno-Samorządowego  

z innymi instytucjami i organizacjami 

 

mailto:gci-niechanowo@wp.pl
mailto:klubpracy.witkowo@wp.pl
mailto:ohpklecko@interia.pl
mailto:rcgniezno-klubpracy@wp.pl
mailto:mck.gniezno@ohp.pl


7.Dyżury poselskie wpowiatach okręgu nr 37 

- 158 spotkań/523 osoby- 

 

W  okresie  od  1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. przeprowadzone  zostały  

dyżury  poselskie– na terenie: Gniezna, Niechanowa, Witkowa, Trzemeszna, Czerniejewa, 

Kłecka, Śremu, Środy Wielkopolskiej, Dominowa, Zaniemyśla, Wrześni, Miłosławia, 

Kołaczkowa, Pyzdr, Nekli, Koła, Książa Wielkopolskiego, Dolska, a w nowej kadencji także 

w Słypcy, Koninie, Turku oraz Kole. 

W tym czasie  podczas 158 spotkańprzyjęto  523 osoby 

Sprawy poruszane podczas dyżurów dotyczyły : 

 wsparcie doradcze osób niepełnosprawnych w pozyskiwaniu środków  PFRON 

na: zakup sprzętów rehabilitacyjnych,  likwidację barier architektonicznych  

 pomocy dla dzieci  i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

 rozliczania podatku dochodowego PIT,  

 rejestracji organizacji w KRS ,uzyskania statusu pożytku publicznego 

 poszukiwania zatrudnienia, staży absolwenckich, przekwalifikowań, 

 odszkodowań polsko – niemieckich, uprawnień kombatanckich  

 niewypłacania odpraw po zwolnieniu z pracy  

 wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 wsparcia doradczego dla organizacji pozarządowych, w tym dot. zbiórek 

publicznych,  

 pozyskiwania źródeł finansowania   na funkcjonowanie dla organizacji 

pozarządowych 

 poszukiwania zatrudnienia, staży absolwenckich, przekwalifikowań, 

 spraw mieszkaniowych, 

 odszkodowania za wywiezienie do pracy przymusowej na terenie RP 

 zasad przyznawania rent strukturalnych, 

 pomocy w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

 pomocy w zakupie sprzętu ochrony przeciwpożarowej,  

 realizacji programów przeciwdziałania przemocy i pomocy dzieciom z rodzin 

zagrożonych alkoholizmem, 

 przeliczania podstaw wymiaru świadczeń emerytalnych, 

 emerytur pomostowych itp.,  
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8. Interwencje   

- 228 interwencji społecznych- 

 

W ramach działalności biura w okresie od  1 stycznia do 31 grudnia  

2011r.podjętych zostało 228  interwencji społecznych, 

w VI  KADENCJI /2007-2011/- 1 897   interwencji społecznych, 

 

z czego ważniejsze  w 2011r.  to m.in.: 

 sprawy rodzinne 

 karty pobytu dla obcokrajowca 

 funkcjonowanie samorządu gminy 

 funkcjonowanie PKP na terenie powiatu gnieźnieńskiego 

 funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości 

 sytuacja mieszkań socjalnych 

 sprawa sytuacji mieszkaniowej w powiecie gnieźnieńskim 

 sprawa zwolnień grupowych  

 sprawa zmniejszenia środków finansowych na kontrakty dla szpitali w 

2012 roku 

 możliwości dofinansowania z PFRON 

 realizacja umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci 

 świadczenia gwarantowane dla pielęgniarek i położnych 

 możliwości wsparcia finansowego osób poszkodowanych przez mrozy 

 uzyskania uprawnień kombatanckich 

 wieloletnie starania o odzyskanie gruntów rolnych 

 sprawy   starań  o odbudowę cieków podstawowych   na terenie gminy 

Kołaczkowo i Gminy Pyzdry   

 modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku Gniezno – Czerniejewo 

 uzyskania polskiego obywatelstwa 
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      Począwszy od  1 stycznia do 31 grudnia 2011r. w Biurze Poselskim w 

Gnieźnie,  w jego Filiach oraz w siedzibach instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych zorganizowano  

30 konferencji prasowych, w tym w Gnieźnie, Warszawie, Słupcy, Koninie, 

Poznaniu,   

 

 

10. Spotkania z wyborcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                          -719 spotkań – około 35 tys. osób -  

 

 

   W okresie od  dnia od  1 stycznia do 31 grudnia 2011r.  Poseł Tadeusz 

Tomaszewski odbył 719 spotkań  w których uczestniczyły około 35 tysięcy osób.  

Organizacje pozarządowe / Związki Zawodowe – 194 spotkań                                    

z przedstawicielami organizacji: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Gminny 

Ludowy Klub Sportowy  PELIKAN Niechanowo, Klub HDK Września, Towarzystwo 

Miłośników Gniezna, Spółdzielnia Mieszkaniowa Razem – Strzeszyn, Uczniowski 

Klub Sportowy Błyskawica, Straż Rybacka Gniezno, Stowarzyszenie Radość 

Września, Ochotnicza Straż Pożarna Gniezno, Jeździecki Klub Sportowy Dragon,  

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Witkowo, Stowarzyszenie DOM,  

Gnieźnieński Klub Tenisowy, Stowarzyszenie Polaków  Poszkodowanych przez III 

Rzeszę,  Rada Wojewódzka Ludowe Zespoły Sportowe Poznań, Społeczny Komitet 

Zbiórek Gniezno, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Polskie Dzieci Wojny” o. 

Gniezno,  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Uczniowski Klub Sportowy 

Niechan, Klub Sportowy Start Gniezno, Uczniowski Klub Sportowy Lider Szczytniki 

Czerniejewskie, Rodzinne Ogrody Działkowe Winiary, KGW Mieleszyn, OZPN 

Konin, SM Czerniejewo, Polski Związek Łowiecki Modliszewo, PZPN Konin,  Rada 

Powiatowa  Ludowe Zespoły Sportowe Wolsztyn, Rada Powiatowa  Ludowe 

9. Konferencje prasowe, wystąpienia w mediach  

-30 konferencji prasowych- 
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Zespoły Sportowe Odolanów, Związek Okręgowy  PZMOT Poznań, Wiejskie 

Towarzystwo Tenisowe Krzykosy, Fundacja „Mury” Gniezno, „PROMYK” Gniezno, 

Kiszkowo, Dębnica, Trzemeszno, Gminny Klub Seniora „Róża” w Niechanowie.  

 

Organizacje/Związek Ochotniczych Straży  Pożarnych– 30 spotkań , w tym  

OSP Trzuskołoń,   ZW OSP Poznań, OSPGoczałkowo-Gurówko, PSP Gniezno,  OSP 

Orchowo, OSP Niechanowo, OSP Wymysłowo, OSP Modliszewo, Witkowo, OSP 

Kołaczkowo,   OSP Mnichowo, OSP Mielżyn, OSP Zdziechowa,  OSP Trzemeszno, 

OSP Pyzdry, Dolsk,   OSP Ruchocinek OSP Żydowo,  OSP Skorzęcin, OSP Kramsk, 

OSP Nekla,  

Samorząd terytorialny– 74 spotkania - Miasto Gniezno, Niechanowo, PUP 

Gniezno, Skulsk, Kiszkowo, Czerniejewo, Urząd Marszałkowski Poznań, Starostwo 

Powiatowe w Wolsztynie, Urząd Gminy Słupca, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, 

Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Środa Wlkp., Śrem, Pyzdry, Chodzież, Konin, 

Koło, Turek, Września, Ostrowite, Kołaczkowo, Poznań, Czerniejewo, Witkowo, 

Cienin Zaborny gm. Słupca, Sieraków, Złotów, sołectwa: Małachowo Złych Miejsc, 

Strzyżewo Paczkowe, Czerniejewo, Gurówko, Dąbrówka Kościelna, Rada Osiedla 

Stare Miasto, Osiedle Grunwaldzkie Gniezno, Bieganowo. 

Administracja rządowa -18 spotkań – Pałac Prezydencki, Ministerstwo Sportu i 

Turystyki, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, PSP Gniezno,  

Struktury SLD -163 spotkania -  Zarząd Krajowy SLD w Warszawie, Trzemeszno, 

Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, Środa Wielkopolska,  Gniezno, Rada Miejska i 

Powiatowa SLD w Gnieźnie, Rada Wojewódzka w Poznaniu, Krajowa Komisja 

Rewizyjna SLD Warszawa, RK SLD Warszawa, ZP SLD Śrem, koło SLD Winiary,  , 

SLD  Niechanowo,  Spotkanie SLD – SD – Gniezno, SLD Witkowo, Spotkanie 

działaczy samorządowych Gniezno, FMS Września, spotkania z członkami SLD 

Dolsk, Pyzdry, Łubowo, Bieganowo, Konin,  Czerniejewo,  Niechanowo, Kiszkowo, 

Słupca, Kłecko, Witkowo, Września, Mieleszyn.  

Placówki oświatowe/uczelnie wyższe- 25 spotkań –Szkoła Podstawowa nr 2 

Gniezno, Szkoła Podstawowa nr 5 Konin, Szkoła Podstawowa    w  Wymysłowie, 

Wyższa Szkoła Opole, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie, 

Szkoła Podstawowa Ostrowite, Gimnazjum w Koninie, Zespół Szkół w Orzechowie, 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Humanistyczno – 

Menadżerska Millenium w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa Trzemeszno, Gimnazjum 

w Kramsku, Kollegium Europejskie w Gnieźnie, Zespół Szkół w Niechanowie, 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Konin, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Gniezno,  Szkoła Podstawowa Gorzykowo, Szkoła Podstawowa Marzenin, Szkoła 

Podstawowa Brudzyniewo, Szkoła Podstawowa w Owieczkach. 

Placówki kulturalne– 45  spotkań –Witkowo, Niechanowo, GOK Niechanowo, 

Środa Wielkopolska, Biblioteka Witkowo, Muzeum Początków Państwa Polskiego 

Gniezno, Zjazd Gnieźnieński, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Gniezno,  

Zespół taneczny Świerszcze Trzemeszno, Dożynki na terenie gmin powiatu 

gnieźnieńskiego, słupeckiego, konińskiego, wrzesińskiego oraz tureckiego 

 

Podmioty gospodarcze– 8 spotkań  - Szpital Gniezno, Powiatowe Targi Pracy 

Gniezno, Stado Ogierów w Gnieźnie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 

Gnieźnie, ZOZ w Śremie, Ośrodek Wypoczynkowy w Giewartowie, Gospodarstwo 

Agroturystyczne w Pawłowie.   

 

Placówki pomocy społecznej – 5 spotkań – Dom Pomocy Społecznej w 

Łopiennie, Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie, Dom Pomocy Społecznej w 

Gnieźnie, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gnieźnie.  

 

Spotkania upamiętniające ważne wydarzenia historyczne – 6 spotkań – 

Gniezno – Powstanie Wielkopolskie, Dzień Zwycięstwa Gniezna, Rocznica 

Wyzwolenia  Gniezna,                   220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

uroczystości związane z 66. rocznicą zakończenia II wojny światowej składając 

wiązankę kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych                             i 

pomordowanych w latach 1939 -1945, obchody Dnia Flagi Narodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tadeusztomaszewski.pl/aktualnosci/1234/220-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3.html
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11. Rozstrzyganie problemów  prawnych poprzez  

opinie i ekspertyzy  Biura Analiz Sejmowych 

- 39 analiz zleconych- 

 

 W  okresie  od  1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. zleconych zostało 

do przygotowania 39 opini Biura Analiz Sejmowych, dotyczących m.in. 

 diet dla członka zarządu powiatu za udział w posiedzeniach zarządu 

powiatu 

 możliwości zatrudniania przez zarządcę osób posiadających uprawnienia 

zarządców nieruchomości 

 praw i obowiązków organizacji pożytku publicznego 

 obowiązku zgłaszania do Rejestru Korzyści faktu korzystania z 

działalności socjalnej spółdzielni 

 opłat za wychowanie przedszkolne 

 funkcjonowania niepełnego zarządu stowarzyszenia 

 uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy  

 prawa sołectw do posiadania herbu i flagi   

 regulacji prawnych służących ochronie kobiet w ciąży i sprawujących 

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 

 wymagań formalnoprawnych, jakie musi spełniać Liga Obrony Kraju, 

organizując zawody strzeleckie 

 pozbawienia rolnika zwierząt gospodarskich  

 obowiązku zawarcia w statucie spółdzielni ograniczenia koligacji 

rodzinnych między członkami rady nadzorczej a członkami zarządu 

 instytucji przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

dla organizacji pożytku publicznego za lata 2004-2011 z uwzględnieniem 

20 organizacji, które otrzymały największą ilość środków.  

 prawa do jednorazowego świadczenia w razie doznania przez 

 członka Ochotniczej Straży Pożarnej stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu  

 prawna nt. zasad nabywania mieszkań komunalnych z bonifikatą  
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III. INICJATYWY POSELSKIE 

NAMRZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

 

1. Inicjatywy poselskie – 19 221 osób  

 

 

1/. IMPREZY INTEGRACYJNO- SPORTOWE  - 12 029 osób 

w tym:  

1) IV Mistrzostwa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych  w Gnieźnie w Tenisie Stołowym - 21 lutego 2011 r.                                

w Witkowie. Przybyłych zawodników i opiekunów powitał Poseł na Sejm RP 

Tadeusz Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków. 

W zawodach udział wzięło   130 zawodniczek    i zawodników – członków 

MDP lub druhów  z 15 jednostek OSP.   

 

2)XI Wielkopolskie Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów                  

i Starostów Gmin w Tenisie Stołowym  - 21 luty 2011r. Witkowo. 

Samorządowcy z całego regionu zebrali się dzisiaj w witkowskiej hali 

sportowej by rywalizować w XII Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, 

Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym. Nie zabrakło 

dobrej zabawy, emocji i stojących na wysokim poziomie pojedynków.                    

Po raz kolejny swoją klasę potwierdził zeszłoroczny zwycięzca w kategorii 

radnych czyli Leszek Dobrzykowski z gminy Niechanowo, który w tym roku 

znów nie miał sobie równych.  Podczas dwunastej edycji zawodów 

samorządowcy stawali na wyżynach swoich umiejętności by osiągnąć jak 

najlepszy wynik. Pomimo zaciętej rywalizacji nie brakowało im poczucia 

humoru, a pojedynki zawsze rozgrywane były z duchem fair play.  

      Łącznie w imprezie udział wzięło blisko 70 uczestników z 18 gmin z terenu                

8 powiatów Wielkopolski.  
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3) Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet -  7 marca 2011 roku                    

w Gnieźnie . Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyło się spotkanie                   

z paniami pełniącymi funkcje w samorządach administracji publicznej,                        

w radach osiedlowych i sołeckich. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 pań                  

z terenu Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. 

       Wśród uczestniczek spotkania obecne były min. Pani Danuta Grychowska – 

Burmistrz Czerniejewa, Maria Kocoń – 

Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna, 

Aleksandra Piątkowska – Radom – 

Skarbnik Powiatu Gnieźnieńskiego, 

Małgorzata Cichomska – Sekretarz 

Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Ewa 

Gawrych Skarbnik Miasta Gniezna. Uczestniczkom spotkania w formie 

prezentacji multimedialnej zaprezentowano udział kobiet w życiu publicznym 

począwszy od szczebla samorządowego, aż do parlamentu krajowego                            

i europejskiego. W czasie spotkania z okazji Dnia Kobiet życzenia paniom 

złożył poseł Tadeusz Tomaszewski, który wspólnie z panami wręczył każdej 

pani po symbolicznym tulipanie oraz album o Gnieźnie ufundowany przez 

Prezydenta Gniezna Pana Jacka Kowalskiego. Było to uroczyste i bardzo 

sympatyczne spotkanie przy lampce szampana oraz kawie ciastku i lodach.  

        Poseł Tomaszewski omówił liczebność kobiet na poszczególnych szczeblach 

władzy poczynając od Parlamentu Europejskiego   a kończąc na sołtysach.  

 

4) XVI Integracyjna Spartakiada Sportowo- Rekreacyjna                                                      

z okazji  Światowego  Dnia Inwalidy –w Gnieźnie, Kłecku, Niechanowie, 

Poznaniu, Trzemesznie, Witkowie Organizatorami imprezy było 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan przy wsparciu finansowym                                     

i organizacyjnym Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu. Spartakiada adresowana była głównie do osób 

starszych: emerytów, rencistów, diabetyków i osób dorosłych 

niepełnosprawnych z terenu gminy Trzemeszno  z takich instytucji jak: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie, Stowarzyszenie Centrum 

Rehabilitacyjno- Kulturalne „ Promyk” Polski Związek Emerytów, Rencistów                   

i Inwalidów, Stowarzyszenie Diabetyków  oraz Rodzinny Ogród Działkowy. 
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      Celem organizowanej imprezy była popularyzacja imprez sportowo-

rekreacyjnych głównie wśród osób dorosłych o różnym stopniu 

niepełnosprawności oraz osób zdrowych w wieku senioralnym, wyrabianie 

nawyku aktywnego wypoczynku, oraz aktywizacja różnych środowisk                            

do systematycznego działania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji. 

     Ogólnie w spartakiadzie wzięło udział  1000  uczestników. 

 

6) XVI Regionalna Spartakiada Uczniowskich Klubów Sportowych                              

i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Sport –Uśmiech -Zabawa 2011” 

17 kwietnia 2011r. na hali sportowej w Kłecku. Celem organizowanej 

spartakiady była aktywizacja Uczniowskich Klubów Sportowych                                     

oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, popularyzacja kultury fizycznej                       

i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych  i gimnazjów, 

włączenie do aktywnej rekreacji wspólnie z dziećmi - rodziców, opiekunów, 

nauczycieli i sympatyków UKS, popularyzacja idei olimpijskiej oraz wiedzy                  

na temat działalności UKS i MDP. W spartakiadzie udział wzięły następujące 

drużyny UKS i MDP:UKS Jelitowo,  Zespół Szkół  im. Janusza Korczaka                            

w Gnieźnie,  MDP Wieleń, UKS „Dwójka” Koło, UKS Bylice, UKS „Jarząbek”, MDP 

Kłecko, UKS Olimp Gimnazjum Nr 2 Września, MDP Granowiec Szkoła 

Podstawowa, MDP Granowiec Gimnazjum, UKS GOL Sławno, MDP Mieleszyn, 

MDP „Rudniki”, MDP „Iskierki” Modliszewo, MDP „Dymki” Zdziechowa, UKS 

„Sokoły” Mielżyn, MDP Witkowo.  

      Udział w imprezie 250 uczestników. 
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7) Rodzinny Festyn sportowo-rekreacyjny- 3 maja 2011 w Gnieźnie na 

terenie  Ogrodu Jordanowskiego przy ul. 3 Maja. Organizatorem imprezy było 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

wspólnie z  Radą Osiedla Nr 1 Stare 

Miasto w Gnieźnie.  Impreza wsparta 

została środkami publicznymi z 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w 

Warszawie i Urzędu Miejskiego w 

Gnieźnie – Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Atrakcji zarówno dla dzieci, jak                    

i rodziców nie zabrakło.  Organizatorzy przygotowali  występ zespołu 

muzycznego, gry i zabawy dla dzieci. Przeprowadzono konkurencje 

rekreacyjno – sportowe takie jak: strzał piłką do mini bramki, rzut ringo, rzut 

lotką do tarczy elektronicznej, rzut woreczkami do kosza, podbijanie piłeczki 

tenisowej, skakanka, hula – hop. Konkurencje były podzielone na kategorie 

dziewcząt i chłopców  oraz osób dorosłych. Na festynie zebrało się około                   

300 osób.  

8)  Regionalna Olimpiada Przedszkolaków „Mały Sport– Wielka Radość -   20 

maja 2010.  roku na boisku sportowym Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji . Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan w Poznaniu – Biuro 

Terenowe w Gnieźnie przy wsparciu 

finansowym i organizacyjnym takich 

instytucji jak: Ministerstwo  Sportu i 

Turystyki w Warszawie, Urząd 

Marszałkowski w Poznaniu, Urząd 

Miejski w Gnieźnie oraz  Gnieźnieński 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Celem  olimpiady  było wyrabianie nawyku 

aktywnego uczestnictwa przedszkolaków w imprezach rekreacyjno – 

sportowych, nawiązywanie kontaktów między przedszkolami, tworzenie 

różnych form współzawodnictwa indywidualnego   i zespołowego 

oraz  włączenie nauczycieli, rodziców i opiekunów w przygotowanie                              

i organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci uczęszczających  do 

przedszkoli. 

http://www.tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/DSC_8313.jpg
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W olimpiadzie przedszkolaków udział wzięło łącznie prawie 600 

uczestników z 16 przedszkoli:  Przedszkola Nr 1, Nr 3, Nr 8, Nr 17 z Gniezna, 

Niepubliczne Przedszkole „Kajtuś” z Gniezna,  Przedszkola z Orzechowa, 

Niechanowa, Środy Wielkopolskiej, Kleczewa, Wrześni, Pyzdr, Kłecka, 

Owieczek, Fałkowa i z Gutowo Małe. 

 

9) Cykl Spartakiad Sportowo-Rekreacyjnych „Na rodzinnie i sportowo z 

Orlikiem” organizowanych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. Stowarzyszenie 

przeprowadziło w różnych miejscowościach 10 takich imprez: w Gnieźnie 

Witkowie, Ruchocinku, Mąkownicy, Niechanowie, Skorzęcinie, Cielimowie, 

Owieczkach, Kołaczkowie, Trzuskołoniu. Łącznie dla 1000 dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) XXI Ogólnopolski Bieg Niechana - 28 maja 2010 r.  w   Niechanowie.  

       W dniu  27 maja 2011 r.  odbył się XXI Ogólnopolski Bieg Niechana 

zorganizowany przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan i Uczniowski Klub 

Sportowy „Niechan”. Łącznie w Biegu Niechana udział wzięło około                            

600 uczestników z 21 placówek oświatowych województwa 

wielkopolskiego (11 szkół podstawowych tj. SP nr 5 Gniezno, 

Jarząbkowo,Mieleszyn, Mrowino, Niechanowo, Otoczna, Owieczki, Żydowo, 

Targowa Górka, SP nr 2 i nr 3 Witkowo) i z 10 gimnazjów – tj. Żydowo, 

Witkowo, Trzemeszno, Otoczna, Niechanowo, Mieleszyn, Łubowo, Akademickie 

Gimnazjum Milenium w Gnieźnie, Gimnazjum nr 2, 4 w Gnieźnie).  

 

 

 

http://www.tadeusztomaszewski.pl/aktualnosci/1256/na-rodzinnie-i-sportowo-z.html
http://www.tadeusztomaszewski.pl/aktualnosci/1256/na-rodzinnie-i-sportowo-z.html
http://www.tadeusztomaszewski.pl/aktualnosci/1256/na-rodzinnie-i-sportowo-z.html
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11) Spotkanie z okazji Dnia Matki 30 maja 2011 roku w Sali Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Z inicjatywy Posła Tadeusza Tomaszewskiego 

Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w dniu odbyło się spotkanie                   

z okazji Dnia Matki dla 60 Pań wychowujących pięcioro i więcej 

dzieci.  Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. 

 

 

12) IV Pojedynek Sportowo Rekreacyjny Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych  w dniu 4 czerwca 2011 roku w Gnieźnie na terenie ogrodu 

działkowego im. Grodu Lecha przy ul. Orcholskiej rozegrany został         

        IV Pojedynek Sportowo – Rekreacyjny Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych o puchar Prezydenta 

Miasta Gniezna. Organizatorami imprezy jak co 

roku było Kolegium Prezesów Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych, Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan i ROD „Grodu Lecha”.Impreza jak co 

roku organizowana była pod patronatem posła Tadeusza Tomaszewskiego – 

Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu                            

i Turystyki,  fundatora PUCHARU PRZECHODNIEGO dla najlepszej drużyny.                

W tegorocznej imprezie udział wzięło 12 następujących ogrodów 

działkowych:ROD Relaks, Polania, Leszka Białego, Sobieskiego, 1000-lecia, 

Piastów, Wspólnota, Bolesława Chrobrego, Róża - Kopernik, Mieszka I, Grodu 

Lecha z Gniezna oraz ROD Świerczewski z Witkowa. Uczestnicy (200 osób) 

zmagali się w konkurencjach indywidualnych izespołowych: strzelanie                          

z wiatrówki, rzut beretem, rzut lotką do tarczy, skok w dal z miejsca, skoki na 

piłce, konkurs wiedzy, toczenie beczki i przeciąganie liny.  

13)Obóz  Dla Osób Niepełnosprawnych w starszym wieku 13 czerwca 2011 

rozpoczął się w Sierakowie turnus dla osób niepełnosprawnych w starszym 

wieku. Z inicjatywy posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego przy 

współpracy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie oraz 

Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan i stowarzyszeń osób 

niepełnosprawnych z terenów powiatu gnieźnieńskiego                                                       

i wrzesińskiego, realizowany jest obóz dla 100 osobowej grupy uczestników.  

http://www.tadeusztomaszewski.pl/aktualnosci/1252/spotkanie-z-okazji-dnia-matki.html
http://www.tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/IMG_4347.jpg
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       Uczestnikami obozu są osoby 

reprezentujące Wielkopolski Związek 

Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie i 

Wrześni, Stowarzyszenie Centrum 

Rehabilitacyjno- Kulturalne „Promyk”, 

Polski Związek Emerytów Rencistów i 

Inwalidów powiatu gnieźnieńskiego, Klub 

Seniora „Róża” w Niechanowie, Stowarzyszenie „Dzieci Wojny” oraz osoby 

indywidualne.  

 

14)Turnus Rehabilitacyjny w Sarbinowie 25 czerwca rozpoczął się Turnus 

Rehabilitacyjny  w Sarbinowie, którego organizatorem było Stowarzyszenie 

Młodych Wielkopolan. Uczestnicy to grupa młodzieży z WTZ „Śmiałek”                       

w Poznaniu, WTZ Wapno, emeryci, renciści -seniorzy i osoby indywidualne 

wymagające szczególnej opieki rehabilitacyjnej. Turnus dofinansowany ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łącznie dla 50 osób. 

15) XII Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w dniu 

26 czerwca 2011 roku w Bieganowie  Z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia 

Młodych Wielkopolan - Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego odbył 

się  XII Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów. 

W  Pojedynku uczestniczyły 24 drużyny : gmina kołaczkowo, gmina września, 

gmina miłosław, gmina nekla, gmina niechanowo, gmina trzemeszno. Łącznie 

około 1000 osób.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tadeusztomaszewski.pl/aktualnosci/1285/turnus-rehabilitacyjny-w-sarbinowie.html
http://smw.info.pl/joannafiles/IMG_4643.jpg
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16) Obóz w Orzyszu w ramach akcji „Sportowe wakacje” – lipiec 2011                   

w ramach tegorocznej  akcji letniej „sportowe wakacje” prowadzonej przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia 

Młodych Wielkopolan - Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski oraz UKS 

Błyskawica w Niechanowie zorganizowali 12 dniowy obóz w Orzyszu                       

w województwie warmińsko-

mazurskim. W wakacyjnym obozie 

sportowo rekreacyjnym uczestniczyła 

grupa 38 dzieci i młodzieży 

pochodząca w większości z terenu 

powiatu gnieźnieńskiego. Wspólną 

pasją , która łączy wszystkich 

uczestników obozu jest unihokej, dlatego w czasie obozu odbywają się dwa 

razy dziennie zajęcia z unihokeja prowadzone przez trenera Tomasza 

Wojciechowskiego i trenera Marka Dancewicza a nad bezpieczeństwem całej 

grupy czuwa troje opiekunów oraz pani pielęgniarka. 

 

17) Piknik Sportowo-Kulturalny „Koronacja Królewska” ze Stowarzyszeniem 

Młodych Wielkopolan –w dniu 30 lipca 2011 roku zorganizowałno Piknik 

Sportowo-Kulturalny „Koronacja Królewska”. Było to przedsięwzięcie  

wkomponowane w jedną z dwudniowych imprez, plenerowego widowiska 

historycznego - „Koronacja Królewska Bolesława Chrobrego” organizowanego 

po raz kolejny przez Urząd Miejski i  Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.          

W ramach Pikniku dzieci i młodzież wzięły udział w turnieju strzelania z łuku,  

strzelania  z machiny oblężniczej, konkurencji sprawnościowej na równoważni, 

zbijaniu średniowiecznych kręgli, konkursie plastycznym oraz konkursie wiedzy 

historyczno - krajoznawczym.  

         Łącznie udział wzięło około 200 osób.  

 

 

 

 

 

 

http://www.smw.info.pl/joannafiles/1309465548.jpg
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18) Akcja Lato 2011 – obozy i półkolonie w miejscu zamieszkania -                              

Z organizowanych w formie  obozów i półkolonii łącznie udział wzięło ponad 

1231 uczestników. Stowarzyszenie zorganizowało w miesiącach od czerwca 

do sierpnia 5 obozów – turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych  

w Sarbinowie i 4 obozy sportowo – rekreacyjne z elementami piłki nożnej, 

pływania i unihokeja w Sierakowie, Orzyszu, Niechanowie i Darłówku.  

           W obozach udział wzięło 241 uczestników. Natomiast w półkoloniach 

wzięło  udział 990 osób – głównie uczniów szkół podstawowych z terenu                   

3 powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i wągrowieckiego – z terenu                   

6 gmin – gminy Niechanowo, Witkowo, Kłecko, miasta Gniezna, gminy 

Miłosław i gminy Gołańcz. Dzieci aktywnie wypoczywały w 30 punktach 

półkolonijnych prowadzonych przez ponad 60 osobową kadrę 

pedagogiczną – wychowawców.  Łącznie w obozowej i nie obozowej akcji 

letniego wypoczynku zaangażowanych było ponad 80 osób – kadry 

kierowniczej, wychowawczej, wolontariuszy  i koordynatorów. Obozy                       

i półkolonie zorganizowane zostały dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu                     

i Turystyki , Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Urzędowi 

Marszałkowskiemu w Poznaniu, Komedzie Wojewódzkiej OHP w Poznaniu 

oraz samorządom gmin i indywidualnym sponsorom na terenie których 

organizowane były półkolonie.  

 

19)Zakończenie gnieźnieńskich półkolonii w MOK-u – 4 .08.2011 w Gnieźnie 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zakończyło organizowane dla prawie 

1000 osób półkolonie na terenie województwa 

wielkopolskiego.Gnieźnieńskie półkolonie swoje zakończenie zorganizowało 

w Miejskim Ośrodku Kultury.  300 

osobowa rzesza dzieci skupionych 

w 10 gnieźnieńskich placówkach 

podsumowała swój 10 dniowy pobyt 

na półkoloniach. W ramach 

prezentacji multimedialnej 

przedstawiono wszystkie formy 

programowe realizowane podczas tego wypoczynku. Zaprezentowano więc 

wyjazdy nad wodę, zajęcia na basenie, autokarowe wycieczki, spotkania w 

różnych instytucjach, pobyt w gospodarstwach agroturystycznych, 

http://www.tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/na_polkoloniach_bylo_fajnie_zdjecie_3_44435__gniezno.com.pl.jpg
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ośrodkach jazdy konnej, organizowane mini spartakiady, lotnisko w Powidzu, 

centrum zabaw dla dzieci, udział w Pikniku „Koronacja Królewska”, 

Regionalnej Spartakiadzie „Dajmy Szansę” i wiele innych atrakcji.  Dzieci z 

placówek mieszczących się w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5 

zaprezentowały się licznej publiczności w MOK-u w tańcu i śpiewie.  

          W podsumowaniu półkolonii udział wziął główny organizator akcji letniego 

wypoczynku Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Tadeusz 

Tomaszewski, który podziękował wychowawcom za opiekę i liczne atrakcje 

serwowane dzieciom podczas półkolonii. Dzieciom zaś za spędzenia 

wakacyjnego czasu w organizowanej formie wypoczynku. Dzieci otrzymały 

od organizatorów słodkie upominki w postaci czekolad. Po oficjalnej części 

dzieci bawiły się podczas wspólnej dyskoteki. Po jej zakończeniu półkolonie 

udały się do swoich placówek aby w swoim gronie podsumować swój pobyt, 

wręczyć dzieciom drobne upominki i zaprosić się do kolejnego spotkania w 

przyszłym roku.  

 

20)  Regionalna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna  Półkolonii „Dajmy 

Szansę 2011” 2 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

przeprowadziło w Gnieźnie na boisku hokejowym przy ul. Paczkowskiego 

Regionalną Spartakiadę Sportowo – Rekreacyjną  „Dajmy Szansę 2011”.                     

W imprezie udział wzięło prawie 1000 uczestników aktywnie 

wypoczywających w ramach półkolonii, obozów oraz zorganizowanych grup 

ze środowisk lokalnych z terenu województwa wielkopolskiego z gmin 

Witkowo, Niechanowo, Kłecko, Pyzdry, Czerniejewo, Nekla, Krzykosy, 

Miłosław oraz miasta Gniezna.  Przeprowadzono szereg konkurencji 

sportowo – rekreacyjnych zarówno indywidualnych,  takich jak: skakanka, 

rzut ringo, rzut woreczkami do kosza, hola hop, strzał piłką do mini bramki, 

zbijanie kręgli, strzał do mini 

bramki (unihokej), dart, quiz wiedzy 

o sporcie oraz  konkurencji 

drużynowych, takie jak: skoki w 

workach, slalom piłkarski, sztafeta 

oraz skoki na piłce. Z uwagi na dużą 

ilość uczestników organizatorzy zaproponowali dzieciom zabawy na 

dmuchanych urządzeniach zabawowych. Dodatkowa atrakcją okazała się 
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wizyta żużlowców TŻ Start Gniezno – Mirosława Jabłońskiego i Adriana Gały 

oraz działaczy – Prezesa Arkadiusza Rusieckiego, rzecznika prasowego 

Grzegorza Buczkowskiego i Dariusza Maka. Dzieci miały okazję z bliska 

obejrzeć motocykl żużlowy a także otrzymać liczne autografy od Mirka 

Jabłońskiego na plakatach klubowych, czapeczkach , kartkach itp.  Wszyscy 

otrzymali także posiłek regeneracyjny i lody. 

21)  Obóz  sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu 

Wielkopolski Tradycyjnie w okresie letnim Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan przy wsparciu finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki                 

w Warszawie zorganizowało w 

jednej z nadmorskich miejscowości 

obóz sportowo – rekreacyjny dla 

dzieci i młodzieży z terenu 

Wielkopolski. Wypoczynek w 

Darłówku dla 40 osobowej grupy z 

Wielkopolski, w tym 18 z powiatu 

gnieźnieńskiego rozpoczął się 12 sierpnia i potrwa do 25 sierpnia.                               

W nadmorskiej dzielnicy królewskiego miasta Darłowa odbywa się obóz pod 

hasłem „Sportowe wakacje 2011”, a przewodnim motywem sportowym są 

zajęcia z piłki nożnej  i zajęcia ogólnorozwojowe. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się zajęcia integracyjne, które wychowawcy przeprowadzili już 

pierwszego dnia, żeby wszyscy mogli się lepiej poznać. Aby uczestnicy dobrze 

czuli się nie tylko w obrębie swoich grup zajęcia prowadzone są dla 

wszystkich  z wykorzystaniem pedagogika zabawy i cyrku. 

             
22) Wyprawki szkolne dla dzieci - 25 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie 

Młodych Wielkopolan z inicjatywy Tadeusza Tomaszewskiego  po raz 11-

ty  zorganizowało wręczenie  wyprawek szkolnych dla 65 dzieci z rodzin 

wielodzietnych  z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Koszt jednej wyprawki 

szkolnej wraz z piłką do koszykówki lub piłki nożnej wynosił  

110zł.  Wyprawka składała się z plecaka, przyborów szkolnych oraz piłki. 
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          W ciągu 11 lat wyprawki szkolne otrzymało 913 dzieci.  Środki finansowe na 

organizację tegorocznych  wyprawek, których koszt wynosi 7 150 zł  

pochodzą z darowizn radnych SLD miasta Gniezna  i powiatu 

gnieźnieńskiego, Posła na Sejm RP 

Tadeusza Tomaszewskiego, Prezydenta 

Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego, 

Wicestarosty Gnieźnieńskiego Roberta 

Andrzejewskiego, Krzysztofa 

Wojciechowskiego oraz sponsorów 

instytucjonalnych (URBIS, MPK, PEC, Bank 

Spółdzielczy w Gnieźnie), którzy przekazali kwotę  2 250 zł. 

 
 

23) Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Żegnaj Lato na Rok” - 11 września 2011 

roku w Gnieźnie. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Rada Osiedla Stare 

Miasto i Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, zorganizowali na 

terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. 3 Maja 

Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Żegnaj Lato 

na Rok”. W ramach festynu zaproponowano 

uczestnikom wiele atrakcji. Najmłodsi 

uczestnicy bawili się na urządzeniach 

dmuchanych prowadzonych przez Centrum 

Zabaw dla Dzieci „Jupiland” w Gnieźnie . W 

ramach występów artystycznych  z Miejskiego Ośrodka Kultury 

zaprezentowały się grupy wokalne „Fantazja” i „Debiut”. Wystąpiła także 

grupa Capueiro oraz zaprezentowano pokaz żonglerki pochodniami. 

Funkcjonowała także mini szkółka tenisa ziemnego Tomka Puchalskiego                    

z Gniezna. Ogromną atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy specjalną 

farbą, które poprzez specjalne umiejętności pani Asi zmieniały w artystycznie 

malowniczo wygląd twarzy.  Nie zabrakło podczas festynu loterii fantowej                   

z wszystkimi pełnymi losami prowadzonymi przez Związek Inwalidów 

Narządu Ruchu. W imprezie uczestniczyło ok. 200 osób. 

 

http://www.tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/IMG_2406.jpg
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 24 ) XIII Regionalny Turniej Rodzin „Sprawnych Inaczej” 17 września 2011 

roku na hali sportowej w Gimnazjum w Witkowie. Celem imprezy była 

popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród „sprawnych inaczej”, 

aktywizacja środowisk i stowarzyszeń do 

systematycznego działania w zakresie 

kultury fizycznej i rekreacji osób zdrowych 

i niepełnosprawnych, wyrabianie nawyku 

aktywnego udziału w sportowych 

imprezach rekreacyjnych mieszkańców 

miast i wsi ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych „sprawnych inaczej”.                    

W turnieju uczestniczyło 320 uczestników spośród których utworzono                       

75 rodzin składających się z 3 osób, w tym 2 osób dorosłych i dziecka do lat 

15. Uczestnicy reprezentowali następujące stowarzyszenia, organizacje                      

i instytucje:  Wielkopolski Związek Inwalidów Narządów Ruchu – 

Gniezno,  Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk” – 

Gniezno , Witkowo, Trzemeszno i Kiszkowo,   Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – Gniezno, Witkowo i Trzemeszno, Środowiskowy 

Dom Samopomocy „Dom Anki” – Gniezno, Przyjaciół Dzieci – Stowarzyszenie 

Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Gnieźnie, Polski Związek Niewidomych                 

w Gnieźnie . 

25)  Jesienne Grzybobranie 25 września 2011r- Górne Grądy - Stowarzyszenie 

Młodych Wielkopolan  zorganizowało dla społeczności powiatów 

wrzesińskiego, poznańskiego - w miejscowości Górne Grądy (gmina Pyzdry)  

Jesienne Grzybobranie.  

         Współorganizatorami imprezy były: organizacje pozarządowe z obszaru 

powiatu wrzesińskiego, Rady Sołeckie, Grupy Odnowy Wsi Bieganowo, 

Wszembórz, które przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej (nt. w ramach projektu: Centra Integracji Międzypokoleniowej 

„CIM”, Program Operacyjny FIO), w godzinach 7.00-14.00 przeprowadziły 

zawody i w rezultacie wyłoniły zwycięzcę-Grzybiarza, który zebrał 

największą  ilość grzybów. Zarówno pogoda, jak i grzyby dopisały.                             

Po 5-ciu godzinach intensywnych poszukiwań zawodnicy wrócili z lasu                        

z wypełnionymi koszami okazów. Grzybobranie miało wymiar edukacyjny, 

http://www.tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/IMG_2484.jpg
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gdyż doświadczeni Grzybiarze wskazywali zawodnikom grzyby jadalne,                          

a także i te, których należy się wystrzegać. A ponadto – i integracyjny, który 

skupił przy realizacji zadania „osoby w każdym wieku” -  w liczbie 100 

uczestników.  

 

26) XV Regionalna Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 1 października  2011  

roku na hali sportowej w Kiszkowie. Celem imprezy była popularyzacja 

kultury fizycznej i rekreacji wśród „sprawnych inaczej”, aktywizacja 

środowisk i stowarzyszeń do systematycznego działania w zakresie kultury 

fizycznej i rekreacji osób zdrowych i niepełnosprawnych, wyrabianie nawyku 

aktywnego udziału w sportowych imprezach rekreacyjnych mieszkańców 

miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych „sprawnych inaczej”. Pomoc dla sędziów prowadzących 

konkurencje udzielili jak co roku wolontariusze z Medycznego Studium 

zawodowego w Gnieźnie. W olimpiadzie  udział wzięło ponad                                   

250 uczestników  . 

27) XXI Jesienny Bieg Osiedla Winiary - 1 października 2011roku w Gnieźnie. 

Impreza biegowa na stałe wpisana jest                          

w kalendarz imprez sportowych miasta Gniezna. 

Głównym celem tej imprezy jest 

upowszechnianie biegania i wyrabianie nawyku 

aktywnego uczestnictwa w różnych formach 

współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego. Jak co roku największą 

atrakcją tej imprezy jest bieg rodzinny na 1200 metrów  w którym to wzięła 

udział rekordowa liczba rodzin – 258 czyli ponad 500 uczestników. Cieszył 

się on jak zwykle sporym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko osiedla 

Winiary.  

 

28) VIII Cykl Spartakiad „Integracja na Sportowo i Świątecznie” 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan było organizatorem cyklu spartakiad 

„Integracja na sportowo i świątecznie” który 

odbył się  w Kłecku, Mąkownicy, 

Ruchocinku, Skorzęcinie, Niechanowie, 

Wszemborzu, Bieganowie, Kruchowie.   

http://informacjelokalne.pl/plugins/content/jumultithumb/Li4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2dtaW55MDUvd2lnaWxpYS10IDQuanBnJmFtcDt3PTgwMCZhbXA7aD01MDAmYW1wO3E9MTAwJmFtcDt6Yz0wJmFtcDtmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay5wbmd8VFI=.jpg
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Organizowane spartakiady składały  się z dwóch części: sportowo – 

rekreacyjnej, w których zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali 

pamiątkowe medale. Druga część   miała charakter typowo świąteczny: 

występy artystyczne dzieci, jasełki, śpiewanie kolęd oraz najważniejszy dla 

dzieci punkt programu: spotkanie z gwiazdorem, który wręczył uczestnikom 

imprez paczki świąteczne ze słodyczami.  

          Łącznie w cyklu wzięło udział   1614 dzieci.  

 

29)  XVII Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - 

19.12.2011 r.  w auli I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kostrzewskiego 

w Gnieźnie  odbyła się XVII  Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej. Organizatorami Gwiazdki było Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan  przy wsparciu finansowym i rzeczowym Ministerstwa Sportu i 

Turystyki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, Urzędu 

Miejskiego w Gnieźnie, I Liceum Ogólnokształcącego oraz dzięki pomocy 

prywatnych sponsorów.  

Celem imprezy była integracja środowisk „sprawnych inaczej” o różnym stopniu 

niepełnosprawności, wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w imprezach 

kulturalnych oraz popularyzacja i kultywowanie imprez obrzędowych 

dotyczących świąt Bożego Narodzenia.  

          Impreza organizowana była siedemnasty rok z rzędu i na trwałe wpisała się                      

w kalendarz imprez kulturalnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. 

Impreza gwiazdkowa adresowana była dla 200 dzieci niepełnosprawnych                           

z miasta Gniezna i wszystkich gmin powiatu gnieźnieńskiego. Impreza kierowana 

była głównie do dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym.                                            

W sumie i mprezie uczestniczyło  około 600 osób.  
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2/. PROJEKTY: SEMINARIA, DORADZTWO, SZKOLENIA –         317 osób,w tym: 

(A) Kurs pedagogiczny kandydatów na wychowawców w placówkach 

wypoczynku dzieci i młodzieży - od 12 do 15 lipca 2011r.  22 do 28 marca 

2011 w Gnieźnie .Udział w nim wzięło 81 uczestników  z terenu powiatu 

gnieźnieńskiego i poznańskiego. Kurs prowadzony był w formie zajęć 

teoretycznych i warsztatowych. Tematyka obejmowała następujące 

zagadnienia: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zajęć                 

w placówkach wypoczynku, planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej, 

obowiązki wychowawcy grupy, bezpieczeństwo organizacji zajęć i imprez 

sportowych, turystyka i krajoznawstwo, zajęcia kulturalno – oświatowe, zajęcia 

praktyczno – techniczne, prace społeczno – użyteczne, bezpieczeństwo życia                

i zdrowia uczestników placówek wypoczynku, profilaktyka uzależnień i zajęcia 

integracyjne.  

(B) Seminarium dla nauczycieli wychowania fizycznego – Stowarzyszenie 

Młodych Wielkopolan  na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, we 

współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych, zorganizowało                             

7 listopada 2011 r. w Śremie oraz 21 listopada 2011 r. w Słupcy, seminaria 

dla nauczycieli wychowania fizycznego pn. „Wychowanie fizyczne szansą 

rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”. Spotkanie w Śremie 

zorganizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Śremie, dzięki 

gościnności Dyrektora Gimnazjum Pana Jerzego Kostrzewskiego odbyło się                    

w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie. 30 osób – nauczycieli                 

ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu śremskiego i średzkiego 

pogłębiło wiedzę z zakresu współczesnej metodyki wychowania fizycznego.                   

W dniu 21.11.2011 r. odbyło się seminarium w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Słupcy. Zadanie to zorganizowane zostało w ramach 

współpracy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym Słupca oraz Urzędem 

Miejskim Słupca.  Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez prezesa SMW 

Tadeusza Tomaszewskiego zaproszonych gości – Wicestarosty Powiatu 

Słupeckiego Pana Andrzeja Kin, Burmistrza Miasta Słupca Pana Michała Pyrzyk 

oraz gospodarza obiektu Panią Annę Mydłowską. W seminarium udział wzięło    

56 nauczycieli wychowania fizycznego, którym sekretarz SMW Marcin 

Piotrowski wręczył certyfikaty. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. 
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(C) Regionalne Seminarium „Ochrona Przeciwpożarowa Ważnym Elementem 

Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych” - 16 kwietnia br. w auli Kolegium 

Europejskiego UAM w Gnieźnie. Z inicjatywy 

Posła Tadeusza Tomaszewskiego – 

Wiceprzewodniczącego Poselskiego Zespołu 

Strażaków, członka Prezydium OW ZOSP RP 

w Poznaniu po raz dziesiąty ochotnicy OSP z 

Wielkopolski, przedstawiciele PSP i 

samorządów terytorialnych spotkali na 

Regionalnym Seminarium „Ochrona Przeciwpożarowa Ważnym Elementem 

Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych”. Pierwsze seminarium odbyło się                    

w 2000 roku w Witkowie, w którym uczestniczył m.in. Prezes ZG ZOSP RP – 

Waldemar Pawlak. Kolejne spotkania odbywały się na terenie powiatu 

słupeckiego, wrzesińskiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego. Od 6 lat                 

w czasie seminarium wręczane, są honorowe wyróżnienia „Lider Ochrony 

Przeciwpożarowej” dla gmin i powiatów za największe nakłady na ochronę 

przeciwpożarową w budżetach za dany rok oraz wyróżnienia dla 

najaktywniejszych OSP z KSRG, MDP oraz wyróżnienia specjalne.                          

W seminarium uczestniczyło około 150 osób. 

 

3/. KONKURSY – 614  osób 

(A)III Regionalny Konkurs Wiedzy „WIELKOPOLSKA W UNII  EUROPEJSKIEJ”-

    Finał Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej odbył się w piątek 16 

grudnia2011 roku  w gościnnych progach Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej 

w Kramsku. Celem konkursu było upowszechnianie wśród uczniów wiedzy 

na temat Wielkopolski, Unii 

Europejskiej, samorządu 

terytorialnego, a także w tym 

szczególnym roku – Prezydencji Polski 

w UE. Wszyscy finaliści otrzymali 

nagrody rzeczowe w  postaci publikacji 

oraz  nagród związanych z tematyką 

Wielkopolski, UE ufundowane m.in. 

przez samorządy Kramska, Gniezna i Konina. A także stypendia w wysokości 

1000 zł, ufundowane przez europosła Marka Siwca, posła Tadeusza 

http://www.tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/IMG_0160.JPG
http://www.tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/IMG_4808.JPG
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Tomaszewskiego, Posła Romualda Ajchlera, prezydenta Konina Józefa 

Nowickiego, Poseł na Sejm VI Kadencji Elżbietę Streker-Dembińską, radnych 

lewicy z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oraz Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan. Pierwsza trójka finalistów otrzymała również wycieczkę do 

Europarlamentu, a kolejna trójka pojedzie do Sejmu w Warszawie.   onadto 

Finaliści otrzymali nagrody , ufundowane  przez sponsorów Prezydenta 

Miasta Gniezna-Jacka Kowalskiego, Starostwo Powiatowe  w Gnieźnie, 

Prezydenta Miasta Konin, Starostę Powiatu Konińskiego. Przedsięwzięcie                 

to uświetnione zostało występami muzycznymi młodzieży Gimnazjum                          

w Kramsku. Do pisemnych eliminacji przystąpiło 297 gimnazjalistów 

spośród których do półfinału regionalnego zakwalifikowano 74 uczniów. 

B) XVI Edycja Konkursu Wiedzy Gmina Niechanowo Historia I Współczesność 

– Niechanowo 24.05.2011r. Głównym organizatorem konkursu Gmina 

Niechanowo Historia i Współczesność jest 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. 

Celem konkursu było   zapoznanie młodzieży 

szkół podstawowych i gimnazjum z historią 

oraz dorobkiem społeczno – gospodarczym 

gminy,   popularyzacja wśród młodzieży 

szkolnej roli i znaczenia samorządu terytorialnego, wiejskiego                                   

i uczniowskiego jako głównego filaru społeczeństwa obywatelskiego- 21 lat 

odrodzonego samorządu, popularyzacja działalności organizacji 

pozarządowych funkcjonujących  na terenie gminy, sprawdzenie poziomu 

wiedzy obywatelskiej  uczniów   w szkołach podstawowych i gimnazjum na 

terenie gminy,   rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej w tym 

Parlamencie Europejskim i prezydencji Polski w EU,      popularyzacja wiedzy                                   

o kompetencjach konstytucyjnych Sejmu i Senatu. W eliminacjach pisemnych 

w szkołach podstawowych i gimnazjum, które zostały przeprowadzone 

kwietniu udział wzięło 317 uczniów. Z eliminacji szkolnych do pisemnego 

półfinału gminnego zakwalifikowało się 97 uczniów. Do finału gminnego 

zakwalifikowało się 14 uczestników.Finaliści przedstawili przygotowane 

tematy i odpowiadali na 4 pytania.  
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Stypendium  roczne zdobyli finaliści od Posła  na Sejm RP  - Tadeusza 

Tomaszewskiego  - 1500 zł -  I miejsce – klas gimnazjalnych zdobyła Magdalena 

Krawczyk.  

4/.DZIAŁALNOŚĆ  INFORMACYJNO - EDUKACYJNA   PROWADZONA 
   PRZEZ KLUBY  PRACY, GMINNE CENTRA INFORACJI  - 6  261 osób, 
w zakresie: 

(1)Warsztaty” Aktywne Metody poszukiwania pracy”-  4 509  osób 

(2) Organizacji kursów specjalistycznych 

 Kursy „Obsługi kas fiskalnych” –  35 osób, 

 Kursy komputerowe – 20  osób, 

 Kurs Kierowców wózków jezdnych transportowych – 64 osoby 

 Szkolenie kandydatów na wychowawców placówek wypoczynkowych dzieci  

i młodzieży -   94 osób, 

 Kurs florystyczny  – 45 osób 

 Język angielski  – 30 osób 

 Warsztaty taneczno-ruchowe – 44 osoby 

 Nauka pływania 30 dzieci 

 Norddic wal king – 31 osób 

 
 (3)Poradnictwo zawodowe –      1359  w zakresie:rynku pracy, pozyskiwania 

środków zewnętrznych: grantów rządowych, środków finansowych z UE, 

zarządzania informacją w organizacjach pozarządowych 

5/. WYCIECZKI DO SEJMU – 350 osób  

 Promyk Kiszkowo   50 osób 

 SLD Niechanowo   50 osób 

 Szkoła w Trzemżalu   50 osób 

 ROD Słupca    50 osób 

 Gimnazjum nr  3 Gniezno  50 osób 

 PZERiI Trzemeszno   50 osób 

 Szkoła Podstawowa Miłosław 50 osób 

Program wycieczek obejmował zwiedzanie: 

 Sejmu i spotkania z parlamentarzystami   

 Pałacu Prezydenckiego, Centrum Edukacji Olimpijskiej, 

 Muzeum Powstania Warszawskiego i  Centrum Nauki „Kopernik” 
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2. Działalność charytatywna 

- w latach 1994-2011 –  541 767,95 zł 

 

Wokresie   od  1 stycznia. do 31 grudnia 2011r.    Poseł Tadeusz Tomaszewski 

przekazał na cele charytatywnedarowizny na rzecz osób fizycznych i organizacji 

społecznych     w kwocie  44 607 złzł 

Darowizny 2005    -  43 996 zł 

Darowizny 2006         -  49 675,50 zł 

Darowizny 2007    - 53 466 zł 

Darowizny 2008         - 28 534,72 zł 

Darowizny 2009         - 28 465 zł 

Darowizny 2010             - 37 776 zł 

Łącznie kwota darowizn w latach 1994-2010 wynosi541 767,95 zł 

 

 

Darowizny  2011 
1.  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  700 zł  wpłaty i rzeczy na licytację  
2.  Rada Krajowa SLD  9 400zł  działalność społeczna  
3.  Klub Poselski Lewica  2 600zł  działalność społeczna  
4.  Osoby fizyczne  2 557 zł  pomoc żywieniowa, lekarska  
5.  Poselski Zespół Strażaków  180 zł  darowizna na działalność statutową  
6.  S. Kasprzyk  100 zł  darowizna na leczenie i rehabilitację  
7.  PCK Gniezno  100 zł  darowizna na bal charytatywny  
8.  Stowarzyszenie Pokolenia Wielkopolska  120 zł  darowizna na działalność statutową  
9.  Sołectwo Skotniki  100 zł  darowizna na pomoc pogorzelcom  
10.  Związek Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych w Witkowie  
100 zł  darowizna na działalność statutową  

11.  Rada Rodziców Lisewo gm. Pyzdry  200 zł  darowizna na budowę placu zabaw przy 
szkole podstawowej  

12.  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w 
Witkowie  

300 zł  darowizna na działalność statutową  

13.  Dla FILIPA  200 zł  darowizna na leczenie i rehabilitację  
14.  Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" w 

Trzuskołoniu  
200 zł  darowizna na działalność statutową  

15.  Towarzystwo Wykorzystania Wód 
Termalnych Czeszewo  

200 zł  darowizna na festyn dla dzieci  

16.  OSP Lisewo  500 zł  darowizna na działalność statutową  
17.  GLKS Pelikan Niechanowo  200 zł  darowizna na działalność statutową  
18.  Stowarzyszenie Sportu i Turystyki 

"Aktywna Wieś" w Trzuskołoniu  
150 zł  darowizna na organizację festynu  

19.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów - Koło w Trzemesznie  

350 zł  darowizna na działalność statutową  

20.  Klub Jeździecki „Zagórów”  1 000 zł  Darowizna na organizację zawodów 

http://tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/Darowizny%202007.doc
http://tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/Darowizny%202008.doc
http://tadeusztomaszewski.pl/joannafiles/darowizny.doc
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konnych  
21.  Sołectwo Grotkowo  250 zł  Darowizna na organizację festynu 

rodzinnego  
22.  Gmina Niechanowo  200 zł  Darowizna na organizację loterii 

dożynkowej  
23.  Klub Seniora Róża Niechanowo  100 zł  Darowizna na działalność statutową  
24.  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w 

Gnieźnie  
200 zł  Darowizna na cele statutowe  

25.  Sołectwo Jaworowo  150 zł  Darowizna na organizację festynu  
26.  Sołectwo Żelazkowo  350 zł  darowizna na organizację festynu  

 
27.     Fundusz wyborczy SLD 20 000 zł środki na kampanię wyborczą  
28.  Klub Seniora CHABRY  400 zł  darowizna na działalność statutową  
29.  UKS Capoeira 200 zł  darowizna na działalność statutową  
30.  Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan  1 000 zł  darowizna na stypendium w konkursie 

wiedzy o UE  
31.  Stowarzyszenie Dzieci Wojny  50 zł  darowizna na organizację spotkania  
32.  OSP Goczałkowo- Gurówko  300 zł  darowizna na zakup sprzętu  
33.  OPS Niechanowo  200 zł  darowizna na paczki świąteczne  
34.  Rada Osiedla Kawiary - Osiniec  50 zł  darowizna na paczki świąteczne  
35.  Urząd Gminy Miłosław  200 zł  Darowizna na choinkę w Lipiu  
36.  Stowarzyszenie Sportu i Turystyki 

Aktywna Wieś w Trzuskołoniu  
200 zł  Darowizna na paczki świąteczne  

37.  Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan  1 500 zł  Darowizna na stypendia  
Łącznie 44 607 zł 

 

 

Poseł na Sejm RP- Tadeusz Tomaszewski ufundował   stypendia       w 

wysokości 1 000 zł  dla laureatów konkursu „Wielkopolska w Unii Europejskiej” 

oraz w kwocie 1 500zł dla laureatów Konkursu Wiedzy „Gmina Niechanowo –  

„Historia i Współczesność”.  

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym Poseł Tadeusz Tomaszewski wspierał w 

formie rzeczowej przedsięwzięcia realizowane przez instytucje publiczne, 

organizacje pozarządowe.  Te  przybierały miano: pucharów, medali, dyplomów, 

drobnego sprzętu  i strojów  sportowych. 

 

 

 

4. Imprezy wsparte przez Posła                                                      

w formie rzeczowej 
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IV. Działalność Posła    w strukturach SLD 

i organizacjach pozarządowych na rzecz 

społeczności lokalnych 

□ Praca w organizacjach pozarządowych: 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 

     - Prezes Zarządu Stowarzyszenia, 

    Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

     - Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, 

     - Sekretarz OSP Goczałkowo-Gurówko, 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

- Przewodniczący Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, 

     - Prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „PELIKAN” w Niechanowie, 

     - Członek Komisji Rewizyjnej UKS „NIECHAN” w Niechanowie, 

     Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „  RAZEM” Gniezno 

      - Członek Stowarzyszenia, 

Stowarzyszenie „ POKOLENIA WIELKOPOLSKA” 

      - Członek Stowarzyszenia, 

Towarzystwo Powstania Wielkopolskiego 

      - Członek Stowarzyszenia. 

 

□ Praca w partiach politycznych: 

Sojusz Lewicy Demokratycznej 

     - Członek Gminnego Koła SLD w Niechanowie, 

     - Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Gnieźnie 

     - Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu 

     - Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD w Warszawie. 

 

W okresie od  1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. w różnych w/w 

formach  działalności  Posła  Tadeusza Tomaszewskiego, Biura Poselskiego, 

jego Filii   i struktur SLD wzięło udział 55 897 osób.   

 

Sprawozdanie sporządził:  

         Magdalena Szuba                                                                                   Tadeusz Tomaszewski 

Z-ca Dyrektora Biura Poselskiego                                                                    Poseł na Sejm RP 

 

 

 

 


