AKTYWNI
dla GMINY

Filary działania

IV.	Ścieżki rowerowe, przestrzenie rekreacyjne,
miejsca rozwoju i zabawy dla rodzin.
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V. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Kandydatka do Rady Gminy Tarnowo Podgórne

I. Edukacja i promocja pozytywnych zachowań.
II.	Działania rozwijające tożsamość lokalną.
Skuteczna i pomocna Straż Gminna.
III.	Zwiększenie dostępności obiektów sportowych
i rekreacyjnych dla mieszkańców.

VI.	Wsparcie osób potrzebujących w dostępie
do urzędu, lekarza, prawnika, fizjoterapeuty,
doradcy podatkowego.
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miejsce

znajdź nas na FB
www.aktywnidlagminy.pl
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Kandydatka do Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Joanna Mikołajczak

PROGRAM

– 48 lat - mieszkanka Tarnowa Podgórnego, osiedla Zielony
Gród od 12 lat;
– Absolwentka Politechniki Zielonogórskiej na kierunku
Zarządzanie Przedsiębiorstwami;
– Od kilkunastu lat pracuje w logistyce negocjując umowy
i warunki współpracy między przedsiębiorstwami;
– Przez pierwsze trzy lata swojej pracy zawodowej
pracowała w Samorządzie, tworząc we współpracy
z Wójtami i Burmistrzami pierwsze w Polsce procedury
rozliczania środków unijnych trafiających do jednostek
samorządowych województwa lubuskiego;
– W czasie wolnym jeździ na rolkach, pływa, maluje,
podróżuje;
– Mama trójki dzieci biologicznych i przez kilka lat mama
trójki dzieci przysposobionych.

Chcę, aby:
- jakość życia rodzin z dziećmi była lepsza.
Podejmę się działań i pomysłów, które
uatrakcyjnią i będą wspierały życie rodzin
i rozwój dzieci w naszej Gminie: żłobek
samorządowy, dofinansowanie i utworzenie
pracowni i klubów rozwojowych dla dzieci,
- w naszej Gminie było bezpiecznie, aby Straż
Gminna była skuteczniejsza,
- inwestycje, które pozwalają na ciągły rozwój
Gminy, były skierowane również do małych
firm, małych przedsiębiorców, ludzi młodych
z pomysłem,

Działania społeczne
– Kilkuletnia opieka nad trójką dzieci przysposobionych
– Wolontariat w domach dziecka
– Od 4 lat współorganizator tarnowskiego pikniku
parafialnego
– Pomaga tam, gdzie widzi potrzeby, chętnie podejmuje aktywny dialog i szuka dobrych rozwiązań w sytuacjach trudnych
i wymagających działania

- mieszkańcy naszej Gminy mieli łatwy dostęp
do placówek rehabilitacyjnych, medycznych,
- każdy mógł mieć wpływ na miejsce, w którym
żyje - aby wszystkim żyło się tu coraz lepiej,
- szczególnie na Zielonym Grodzie poszukać
możliwości stworzenia dodatkowych miejsc
parkingowych oraz bezpiecznego miejsca
zabawy dla dzieci,
- organizować kursy wspierające dla mam
powracających do aktywności zawodowej.

