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PROGRAM WYBORCZY KAROLINY ZIELIŃSKIEJ 

Nazywam się Karolina Zielińska, mam 38 lat i jestem mieszkanką Mędłowa od 2016 

roku. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem Wydziału Zarzadzania i Inżynierii 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – dziś Uniwersytetu Ekonomicznego. Na co 

dzień pracuję, jako Dyrektor Zarządzający jednej z wrocławskich firm ochrony. Mówię 

płynnie po angielsku, dodatkowo uczę się języka hiszpańskiego. Moją najważniejszą 

rolą życiową jest bycie mamą 9-letniego Mateusza. Jestem osobą otwartą i wierzącą 

w potencjał komunikacji i współpracy. 

Od pierwszego dnia, gdy pojawiłam się jako potencjalny kupiec domu  na osiedlu 

Nowy Mędłów, pokochałam to miejsce i zapragnęłam, aby był to mój nowy dom i 

wspaniałe miejsce dla mojej rodziny, a przede wszystkim dla naszego syna. Wszystko, 

co mną kieruje w moich działaniach organizacyjnych, koordynacyjnych i społecznych 

na rzecz mieszkańców Mędłowa jest podyktowane dokładnie tym samym 

pragnieniem:  

aby Mędłów był dobrym, przyjaznym i komfortowym miejscem do życia. 

 

Co zrobiłam do tej pory? 

Miałam ogromną przyjemność i zaszczyt przez ostatni rok blisko pracować z Panem 

Marianem Garbowskim, ś.p. Sołtysem Mędłowa. To dzięki niemu dowiedziałam się o 

wielu problemach, zatargach i niezałatwionych sprawach Mędłowa, jak również o 

tym, jak ta miejscowość mocno zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat. Pan Marian 

był dla mnie wielokrotnie osobistym natchnieniem do organizacji kolejnych akcji i 

poczucia się prawdziwym „społecznikiem” –  za to będę mu zawsze ogromnie 

wdzięczna. 

Kim jestem? 

 



 

 Około rok temu rozpoczęłam kampanię o nazwie:  

 

„Projekt Mędłów – Nasza Wieś”. 

Moim celem było wspieranie i  skoordynowanie oddolnych działań wspólnoty 

mieszkańców Podstawowe założenia projektu to:  

 Bezpieczeństwo,  

 Infrastruktura,  

 Rozwój aktywności lokalnej społeczności - zarówno dzieci, jak i osób 

dorosłych. 

 

 W ramach „Projektu Mędłów” przygotowałam kolejne wnioski do instytucji w 

Gminie Żórawina, a uzyskując prawie 200 podpisów pod każdym z nich 

mieszkańcy Mędłowa rozpoczęli otwartą dyskusję z władzami Gminy w tematach: 

 budowa  placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Mędłowie (wrzesień 

2017), 

 poprawa jakości komunikacji (wrzesień 2017), 

 budowa zatoczki dla autobusów w Mędłowie (wrzesień 2017), 

 modernizacja i rozwój sieci wodociągowej (lipiec 2018). 

W sprawie każdego z nich czynnie kontaktuję się i rozmawiam z przedstawicielami 

gminy. Moim celem jest wyegzekwowanie obiecanych nam do tej pory inwestycji. Co 

ważne – pomimo, iż jestem jedynie bezfunkcyjnym mieszkańcem Mędłowa - udało mi 

się nawiązać w wielu tematach kontakt z Wójtem, Wice-wójtem Gminy czy też 

osobami odpowiadającymi za inwestycje, rozliczenia i sprawy administracyjne naszej 

wsi.  

 

 Ponadto – jako konsultant pana Sołtysa - współpracowałam przy analizie 

ostatecznego projektu Planu Odnowy Miejscowości.  

 

 

 



 

 Pod koniec roku, jako przewodnicząca grupy nieformalnej „Projekt Mędłów - 

Nasza Wieś”, przygotowałam wniosek zgłaszając naszą miejscowość do 

pilotażowego programu Dolnośląskich Małych Grantów. Wnioskowaliśmy o 

dofinansowanie organizacji imprezy Andrzejkowej dla dzieci. Pomimo, iż nasz 

wniosek, jako jeden z pół tysiąca złożonych nie został zaakceptowany ze względu 

na dość niską pulę finansową projektu, zapewniam, że wyniesione doświadczenie 

będzie skutkowało kolejnymi udziałami w następnych edycjach tego i podobnych 

programów wspierania finansowego aktywności lokalnej. 

 

 

 Jako jeden z głównych organizatorów Dnia Dziecka w Mędłowie 2018 chcę z 

pełnym przekonaniem zaznaczyć, że był to najlepszy przykład, iż można 

zorganizować świetną, ciekawą imprezę również u nas, w naszej niewielkiej wsi. 

Przy okazji organizacji Dnia Dziecka współpracowałam z sukcesem zarówno z 

Panią Dyrektor GCK Żórawina, z zakładem GZGK Żórawina, ze sponsorami 

zewnętrznymi, a ponadto uzyskałam dodatkowe wsparcie finansowe 

bezpośrednio od Wójta Gminy Żórawina. Podkreślam jednak, że kluczem do 

sukcesu była współpraca naszej całej, mędłowskiej społeczności.  

 

 Kolejnym eventem, jaki miałam przyjemność organizować dla naszych 

mieszkańców, było I-wsze Świętojańskie Nocowanie pod Gwiazdami. Pomimo, iż 

event miał bardzo ograniczone fundusze (głównie ze względu na to, że nie był 

uwzględniany w budżecie sołeckim) udało mi się przy współpracy z mieszkańcami i 

dzięki pomocy Zastępu ZHP z Międzygórza, a także dodatkowym funduszom 

uzyskanym ponownie od Wójta Gminy Żórawina, zorganizować ciekawą imprezę 

dla całej rodziny – i to nie tylko z Mędłowa. Chciałabym, aby była to jedna z 

cyklicznych imprez, jakie będą organizowane w naszej wsi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moja misja dla Sołectwa Mędłów 

 

1.Wspieranie rozwoju Mędłowa . 

2. Rozbudowa infrastruktury lokalnej. 

3. Pobudzanie inicjatyw mieszkańców. 

4. Opiniowanie działań związanych z rozwojem obszaru wsi. 

5. Integracja społeczna oraz budowanie wspólnej tożsamości. 

6. Rozwijanie wiedzy o regionie. 

7. Rozwijanie potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej . 

 

Jakie mam założenia na przyszłość? 

 Będę utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami Mędłowa i organizować częstsze -  

cztery razy do roku - zebrania wiejskie. 

 

 Będę dbać o czynny kontakt i współpracę z władzami Gminy Żórawina. W 

szczególności będę dążyć do zakończenia inwestycji budowy placu zabaw, boiska, 

siłowni outdoor’owej oraz bezpiecznej zatoczki dla autobusów szkolnych. 

 

 Będę wspierać i pilotować realizację uchwał zebrań wiejskich. 

 

 Będę dążyć do realizacji przez Gminę założeń Planu Odnowy Miejscowości, a 

celami długofalowymi aczkolwiek niezwykle ważnymi będzie doprowadzenie do 

budowy świetlicy wiejskiej, jak i poprawy jakości istniejących dróg 

wyjazdowych.  

 

 Będę dążyć do nawiązania współpracy z instytucjami finansowania zewnętrznego 

takimi jak np. Lider A4. 

 



 

 

 Zorganizuję kolejne eventy lokalne w tym Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, 

Nocowanie pod Gwiazdami, Dzień Ziemniaka – impreza integracyjna dla 

mieszkańców. 

 

 Zaangażuję się w większą aktywizację sportową mieszkańców na przykład w 

dyscyplinach typu piłka nożna, jogging, zumba na trawie, itp. 

 

 przeprowadzę modernizację strony internetowej Sołectwa, na której 

zamieszczane będą aktualności i informacje z życia miejscowości, protokoły z 

posiedzeń Rady Sołeckiej, z Zebrań Wiejskich, ważniejsze akty prawne dotyczące 

Gminy i Sołectwa. Zostanie również utworzona specjalna ankieta kontaktowa dla 

mieszkańców Mędłowa.  

 

 

WYBORY 

 

 

Jeżeli mój program i złożone deklaracje przekonają Państwa, to proszę o oddanie 

głosu na moją kandydaturę w dniu 31 lipca 2018 r., wtorek o godz. 19.00 w trakcie 

Zebrania Wiejskiego w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie, na które zapraszam. 

Dziękuję serdecznie i jednocześnie zapewniam, iż dołożę wszelkich starań, aby 

Państwa nie zawieść. 

 

Z poważaniem 

Karolina Zielińska 


