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Sprawozdanie poselskie
za pierwsze półrocze 2012 roku
Szanowni Państwo!
Przedstawiam sprawozdanie ze swojej pracy poselskiej w pierwszym półroczu br.
W ławach sejmowych zasiadam dzięki Państwa głosom i liczę, że dzięki temu
sprawozdaniu przekonacie się, iż głos oddany na mnie nie został zmarnowany.
Do swoich obowiązków poselskich podchodzę poważnie; uczestniczyłam we
wszystkich posiedzeniach plenarnych oraz w posiedzeniach komisji, podkomisji i
zespołów, których jestem członkiem. Na forum Sejmu wystąpiłam jedenastokrotnie,
ponadto złożyłam dwie interpelacje i trzy oświadczenia. Mój udział w głosowaniach
wynosi 99,18 % (dane pochodzą ze strony www.sejm.gov.pl)
Aktywnie uczestniczyłam w pracach dwóch komisji (Infrastruktury oraz Rolnictwa),
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trzech podkomisji, sześciu zespołów parlamentarnych i trzech grup bilateralnych.
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Moje dyżury poselskie cieszą się sporym zainteresowaniem. Zwyczajowym dniem
dyżuru jest poniedziałek, ale drzwi mojego biura dla ludzi potrzebujących pomocy lub
wsparcia są otwarte każdego dnia; jeżeli nie ma mnie w Gorzowie radą i
doświadczeniem służy pięcioro moich społecznych asystentów (w tym jeden w
Warszawie).
Odbyłam 22 dyżury poselskie, w tym trzy poza moim biurem; w Bogdańcu, w
Kłodawie i w Witnicy. Z „wyjazdowymi” dyżurami zamierzam odwiedzić kolejne gminy
mojego okręgu wyborczego.
Dzięki spotkaniom z Państwem, listom pocztowym i mailom, wpisom na portalach
społecznościowych podjęłam prawie 30 interwencji; często drobnych, pomagających
w trudnych życiowych sytuacjach np. ochrony zdrowia oraz doprowadzającej do
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wypłaty zaległych pensji.
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Najbardziej na sercu leży mi dobro mojego regionu. Dlatego m.in.:
1. Zainicjowałam pozyskanie środków finansowych na modernizację linii kolejowej nr
203 Gorzów Wlkp. – Krzyż,
2. Zorganizowałam (wraz z Wyższą Szkołą Biznesu) konferencję na temat
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP); spore zainteresowanie samorządowców
upoważniło mnie do zapowiedzenia organizacji warsztatów związanych z PPP,
3. Prowadziłam konsultacje z wieloma środowskami (m.in. z radnymi sejmiku, z
radnymi Gorzowa, z gorzowskim kołem PO) nt. naszej wizji rozwoju Lubuskiego.
Nasze przemyślenia i potrzeby sformułowaliśmy – w ramach konsultacji społecznych,
w d z i e s i ę c i u wnioskach, z prośbą o uwzględnienie w Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego,
4. Wystąpiłam o ujęcie w Strategii Rozwoju budowy Ośrodka Onkologii i Radioterapii
w Gorzowie Wlkp. i zorganizowałam debatę na ten temat z samorządowcami,
5. Aktywnie uczestniczyłam (prace w specjalnej podkomisji i w komisji) w procesie
legislacyjnym; przyjęciu ustawy o zaległych wypłatach dla podwykonawców
autostrad,
6. Wsparłam organizację Międzykulturowych Targów Pracy, w gorzowskiej WSB,
podczas których zorganizowałam konferencję nt. toleracji i rasizmu w Polsce
(wspomógł mnie poseł PO dr Killion Munyama),
7. Nawiązałam współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
oraz Stowarzyszeniem Gorzowskich Seniorów „Złoty Kłos”. Młodzież i seniorzy
zamierzają ze sobą współpracować; wymieniać się swoją wiedzą i umiejętnościami,
8. Zaprosiłam lubuskie kobiety do udziału w akcji profilaktycznej dot. raka szyjki
macicy, zorganizowałam wyjazd na debatę na ten temat w Sali Kolumnowej Sejmu,

Publicznej w Gorzowie Wlkp. debatę na temat reformy emerytalnej,
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9. Wraz z innymi parlamentarzystami PO (senator Helena Hatka, posłowie Bożena
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10. Poparłam wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie dodatkowych środków na
utrzymanie nowych budynków dydaktycznych,
11. Zorganizowałam wyjazd przedstawicielek lubuskich kobiet na debatę w Sejmie na
temat podwyższenia wieku emerytalnego,
12. Wsparłam Wyższą Szkołę Biznesu (m.in. wizyta z rektor WSB dr inż. Mają KibąJaniak w Ministerstwie Spraw Zagranicznych) w sprawie zmian procedur związanych
z uzyskaniem wiz przez studentów z Bangladeszu,
13 Wzięłam udział w debacie – zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe – nt.
długu szpitala w Kostrzynie nad Odrą i w tej sprawie prowadzę konsultacje z
ministrem zdrowia.
14. Ze środowiskiem inżynierów, urbanistów i architektów oraz zajmujących się tą
tematyką urzędników konsultowałam zmiany w Prawie budowlanym dot. uprawnień
budowlanych,
15. Wystąpiłam o uhonorowanie kończącego drugą kadencję szefa Teatru im.
Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Dyrektor Jan Tomaszewicz został odznaczony
medalem "Zasłużony dla kultury polskiej" , przyznanym przez ministra kultury
Bogdana Zdrojewskiego,
16. Dzięki m.in. mojej interwencji podróż pociągiem z Gorzowa Wlkp. do Warszawy
skróciła się o dwie godziny (przez Poznań, wcześniej przez Bydgoszcz); istnieje
możliwość w ciągu jednego dnia pojechania do stolicy i powrotu do domu,
17. Patronatem objęłam konferencję w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie
Wlkp. nt. roli pracodawcy w kształceniu zawodowym,
18. O inwestycjach w rozwój kolei na północy naszego województwa rozmawiałam
podczas zorganizowanej przez ministra transportu konferencji we Wrocławiu pn.
"Połączenia kolejowe jako czynnik integracji gospodarczej i społecznej",

dotyczący “Programu wspierania powrotu bezdomnych do społeczności”,
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19. Wsparłam projekt “Biblioteka+” w Skwierzynie,
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21. oprowadziłam do wycofania decyzji o przeniesieniu

kupców handlujących na

placu targowym przy ul. Przemysłowej z placu targowego do pobliskiej hali,
22. Czynię starania, aby TVP objęło patronatem medialnym, jubileuszową 25. edycję
festiwalu Międzynarodowe Spotkania Cygańskie Romane Dyvesa.

W lokalnych mediach dzielę się swoimi pomysłami (np. wprowadzenia biletów
czasowych, większej aktywności filharmonii wobec dzieci i młodzieży, otwarcia dla
handlu w sobotę ryneczku przy Przemysłowej, czy gorzowskiej giełdy).
Do komunikacji z wyborcami używam nowoczesnych technologii - internetu;
na

Facebooku

(https://www.facebook.com/krystyna.sibinska),

Twitterze (@sibinska), a wkrótce najświeższe informacje o mojej działalności będą na
odnowionej stronie: www.krystynasibinska.pl.
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Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzacie; zawsze jestem do Waszej
dyspozycji. Zachęcam do spotkań, korespondencji i wymiany opinii.
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Do zobaczenia !!!

