
Program wyborczy radej Rady Gminy Chełmiec,  

Arlety Izworskiej 

Okręg wyborczy Wielopole, Januszowa, Naściszowa. 

Niniejszym przedstawiam  podstawowe założenia programowe, które będą stanowiły 
podłoże mojej pracy na rzecz rozwoju w naszego regionu, w nadchodzącej kadencji Rady 
Gminy. Dostrzegam ogromną potrzebę zmian, jakie należy poczynić, aby zapewnić  
mieszkańcom szansę na poprawę życia i funkcjonowania społecznego. Zdaję sobie z tego 
sprawę, że podczas trwania  kadencji radnego będzie to bardzo trudne do realizacji. Dlatego 
chcę  skupić się na sprawach podstawowych, tych najbardziej palących, tych stanowiących 
podstawę naszego życia i na których się znam.  

Swoje działania jako radnej zamierzam oprzeć na trzech filarach, t. j.: 

ROZWÓJ – BEZPIECZEŃSTWO – INTEGRACJA, 

które gdy są realizowane jednocześnie i z aktywnym udziałem mieszkańców, wówczas  mają 
istotny wpływ na poprawę jakości życia każdego z osobna, jak i całej naszej społeczności. 

 Rozwój, to podejmowanie wszelkich działań, mających na celu: 

1. Podniesienie standardu życia mieszkańców nie tylko naszego okręgu wyborczego 
jak i również całej Gminy Chełmiec. 

2. Stworzenie firmom działającym na naszym terenie warunków, które będą sprzyjać  
ich  rozkwitowi oraz poprawie warunków pracy jak i również jej jakości. 

3. Podjęcie działań by  Gmina Chełmiec została liderem w ściąganiu inwestorów. 

Zależy mi: 

1. Na szerszym wykorzystaniu funkcjonujących obiektów kulturalnych poprzez  
rozszerzenie ich oferty tak by mogli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy m . in. 
przez  organizację w nich  zajęć warsztatowo - szkoleniowych lub tych  o 
charakterze pro zawodowym. 

2. Na tym, by działania władz gminy w większym stopniu zajęły się   poprawą 
infrastruktury , nie tylko Chełmca ale  również i  miejscowości naszego okręgu 
wyborczego tj. Wielopola, Naściszowej i Januszowej. 

3. Na zorganizowaniu  na terenie szkół do których uczęszczają nasze wspaniałe 
dzieci i młodzież, działań mających na celu wspieranie uczniów szczególnie 
uzdolnionych np. poprzez rozbudzanie myślenia techniczno-naukowego, czy 
przedsiębiorczości. 



4. Na promowaniu  specjalistów i firm z naszego terenu, wykorzystując do tego 
wszelkiego rodzaju środki masowego przekazu zarówno te lokalne, jak i te o 
szerszym zakresie oddziaływania, co będzie miało korzystny wpływ zarówno na 
ich obroty, rozwój, a co za tym idzie zwiększenie miejsc pracy dla mieszkańców 
naszych wsi. 

Bezpieczeństwo, to podejmowanie wszelkich działań zwiększających poczucie 
spokoju  i ładu w naszej  społeczności. 

Zależy mi na: 

1. Organizowaniu lub wspieraniu na terenie szkół do których uczęszczają nasze 
wspaniałe dzieci, działań w zakresie realizacji programów profilaktycznych, 
służących propagowaniu życia bez nałogów. 

2. Wspieraniu działań organizacji pozarządowych z naszego terenu, promujących 
zdrowy styl życia, poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na ten cel zarówno z 
dotacji celowych jak i od sponsorów indywidualnych ; 

3. Podjęciu działań mających na celu rozpoznaniu sytuacji osób potrzebujących 
pomocy i  opracowaniu przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
stosownej strategii działania ,  która posłuży do przygotowania      programów 
wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji bytowej. 

4. Doprowadzeniu do urzeczywistnienia planów związanych z budowami placów 
zabaw dla dzieci zarówno tych już zaplanowanych jak i tych niezbędnych do 
realizacji w naszym okręgu wyborczym. 

5. Poprawieniu infrastruktury dróg po przez zwiększenie ilości ich oświetlenia, 
oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz stałej 
kontroli i naprawie nawierzchni. 

6. Poprawieniu czystości  naszych miejscowości poprzez uaktywnienie w tym 
zakresie odpowiedzialnych za to gminnych służb komunalnych.  
 

Integracja,  to  podejmowanie wszelkich działań mających na celu ułatwienie 
zrzeszania się mieszkańców w ramach różnych akcji społecznych, z uwzględnieniem potrzeb 
zarówno tych najmłodszych, jak i starszych.  

Zależy mi na: 

1. Wdrożeniu szerokiej oferty sposobu zagospodarowania czasu wolnego zarówno 
dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców. 

2. Podjęciu działań mających na celu zaangażowanie dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych z naszego rejonu i do ścisłej współpracy z instytucjami zajmującymi 
się dziećmi i młodzieżą i zobligowania ich do  aktywnej pracy w środowisku 
zamieszkania  młodych ludzi. 

3. Wspieraniu wszelkich inicjatyw społecznych których celem jest budowanie 
wzajemnych relacji i współpracy. 

4. Zwiększeniu aktywności i zaangażowania mieszkańców naszych wsi  do realizacji 
spraw publicznych oraz rozwoju rodzimych miejscowości. 


