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Dokładnie trzy lata temu obdarzyliście mnie zaufaniem, wybierając do Sejmu RP.

Pragnę Państwu raz jeszcze podziękować za ten wybór. Zapewniam, że powierzony mi

mandat  wykonuję  rzetelnie,  kierując  się  dobrem  Rzeczpospolitej,  Gorzowa oraz

Państwa oczekiwaniami i potrzebami. 

Do swoich obowiązków zawsze podchodzę z zaangażowaniem. Świadczą o tym

wysoka frekwencja na głosowaniach – 99,33% oraz fakt skierowania mnie  do pracy w

wielu  ważnych  komisjach  sejmowych.  Jednak najważniejsze  jest  dla  mnie  dobro

Gorzowa i  jego mieszkańców,  dlatego każdą możliwą sposobność wykorzystuję  aby

wspierać lokalne władze.

Staram się też rozwiązywać problemy zwykłych ludzi. Do dziś podjęłam już blisko

pół tysiąca interwencji w związku ze zgłaszanymi mi sprawami oraz uruchomiłam  biuro

bezpłatnych porad prawnych, z którego w ciągu ostatniego  miesiąca skorzystało ponad

sto osób.

Poniżej przedstawiam konkretne efekty mojej pracy dla Gorzowa:

1. Podjęłam rozmowy z rektorami PWSZ w Gorzowie i AWF w Poznaniu, dzięki

którym obie uczelnie nawiązały współpracę, której efektem powinno być szybkie

powołanie Akademii Gorzowskiej. W tej sprawie jestem też w stałym kontakcie

z minister nauki i szkolnictwa wyższego.

2. Zaproponowałam wprowadzenie i wspieram wdrażanie budżetu obywatelskiego
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w naszym mieście. Dzięki temu już trzeci rok z rzędu na gorzowskich osiedlach

powstają drobne inwestycje, takie jak place zabaw, remonty ulic i  chodników.

Zrobię wszystko, aby kwota na budżet obywatelski wyniosła 1% budżetu miasta

czyli 5 mln zł.

3. Przekonałam  władze  Polskich  Linii  Kolejowych,  że  pilny  jest  remont

gorzowskiej  estakady  kolejowej.  Spółka  ta  obecnie  przygotowuje

dokumentację  techniczną  i  w  niedalekiej  przyszłości  ma rozpocząć  tą  wartą

ponad 100 mln zł inwestycję.

4. Jestem również zaangażowana w tworzenie  ośrodka radioterapii w naszym

mieście  i  wspieram  rozwój  gorzowskiego  szpitala.  W  czasie  procesu

przekształcania  tej  placówki  wielokrotnie  konsultowałam  z  przedstawicielami

ministerstw  zdrowia  i  finansów  prawidłowość  prowadzonych  działań.  Dzięki

temu  dobrze  przeprowadzonemu  przekształceniu,  ten  jeden  z  najbardziej

zadłużonych szpitali w kraju, zaczął przynosić znaczne zyski (obecnie 23 mln

zł). Są one inwestowane w poprawę jakości obsługi pacjenta.

5. Dzięki  mojemu  poparciu  środki  z  budżetu  centralnego  na  realizację  swoich

projektów uzyskały Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Filharmonia

Gorzowska.

To najważniejsze efekty mojej pracy dla Gorzowa. Działam także na wielu innych

płaszczyznach, o których trudno wspomnieć w jednym piśmie. Jako członkowi komisji ds.

polityki  senioralnej  oraz  przewodniczącej  stałej  ds  rozwoju  szczególnie  bliskie  są  te

obszary życia społecznego i politycznego. Zrobię wszystko aby wiedza i doswiadczenie

tam zdobyte przyniosly również dobre efekty dla gorzowian.

Jeśli jesteście  Państwo  zainteresowani  szczegółami  mojej  pracy  sejmowej  lub

chcecie  skorzystać  z bezpłatnych  porad  prawnych,  proszę  o  kontakt  z  moim  biurem

poselskim. Jestem do Państwa dyspozycji!
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