kandyduję do Rady Miasta z listy PiS
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Po pierwsze służyć mieszkańcom i być ich głosem.
Po drugie najpierw z wielkim sercem pomagać i zapobiegać, aby bez serca egzekwować prawo.
Po trzecie gdy w małych sprawach jesteś dobry to i w dużych będziesz skuteczny.

Szanowni Państwo!

Od czterech lat pełnię funkcję Radnej Rady Miasta Lublin. Jestem Państwu niezmiernie
wdzięczna za mandat, który dzięki Waszym głosom otrzymałam i starałam się z sercem,
ciężką pracą, uczciwie go wypełniać, aby Państwa nie zawieść.
Przez ten czas nauczyłam się wiele, dzięki Państwa wsparciu miałam siłę i determinację
rozwiązywać problemy i pracować na rzecz Naszego Miasta – reagując na wszystkie
sprawy mieszkańców. Było ciężko, ale wiele się udało:

• Przygotowałam uchwałę obywatelską w sprawie ochrony przed likwidacją zielonego
targowiska przy ul. Ruskiej. Wielokrotnie wspierałam kupców, gdyż targowiska to miejsca
pracy, oraz zdrowa konkurencja dla supermarketów i galerii.
• Oprotestowałam budowę spalarni opon przy osiedlu na ul. Grygowej.
• Przygotowałam uchwały obywatelskie (ponad 6 tysięcy podpisów) i walczyłam razem
z rodzicami o wznowienie stołówek w szkołach ZSO nr 4 ul. Tumidajskiego i ZSO nr 5,
ZSO nr 1 i udało się, bo wyeliminowaliśmy drogi katering (ok. 9 zł obiad), a teraz szkolne
stołówki żywią nasze dzieci za 2,80 zł.
• Skutecznie pomogłam Dyrektorom szkół, wspólnie sprzeciwialiśmy się ich likwidacji,
(akcję likwidacji szkół nazwano łączeniem).
• Z powodzeniem, dzięki współpracy z mieszkańcami Rudnika zebrałam 1004 podpisy
pod petycją w sprawie uruchomienia linii autobusowej nr 74 na ul. Dożynkowej.
• Przygotowałam razem z mieszkańcami Ponikwody protest (1308 podpisów) przeciwko
budowie kontenerów socjalnych przy ul. Grodzickiego (podobne jak przy ul. Grygowej)
• Dzięki uchwale obywatelskiej, którą przygotowałam dla mieszkańców powstało boisko
przy Gimnazjum nr 17. Razem zebraliśmy ponad 2000 podpisów.
• Broniłam przed zabudową skweru po byłym cmentarzu u zbiegu ulic Unicka –
Walecznych (2200 podpisów).
• Wnioskowałam i udało się doprowadzić do remontu świetlicy „Promyk” dla dzieci przy
ul. Odlewniczej 11a, na Tatarach.
• Interweniowałam przeciwko wycince drzew w Parku Ludowym w okresie lęgowym ptaków.
•D
 opilnowałam wybudowania parkingów przy ul. Bazylianówka, ul. Węglarza, oraz
udostępnienia bezpłatnego parkingu przy ul. Daszyńskiego.
Wnioskowałam i zostało zrealizowane:
- wybudowanie przedszkola i biblioteki na osiedlu Felin,
- budowę placów zabaw w dzielnicach Tatary
i Kalinowszczyzna,
- wybudowanie chodnika i oświetlenia na ul. Dożynkowej,
- kosze na śmieci w dzielnicach,
- nowe przejścia dla pieszych,
- budowę ul. Cynamonowej, ul. Wielkiej i ul. Węglarza
wraz z linią autobusową i wiatą przystankową,
- boiska ORLIK, przy Gimnazjum nr 2 ul. Lwowska i na Felinie,
- remont ul. M. Koryznowej, Niepodległości,
Trześniowskiej, Mełgiewskiej, Łęczyńskiej, oraz wiele
innych zadań które zostały zrealizowane podczas mojej
kadencji są zapisane na mojej stronie
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Tu również znajdziecie Państwo blisko 200 interpelacji
i wniosków złożonych w Waszych sprawach.

Przybliżając moją działalność i sprawy, które leżą mi na sercu, zapewniam, że jestem
do Państwa dyspozycji. Służąc radą i nabytym doświadczeniem, chcę nadal pomagać
w rozwiązywaniu Waszych spraw.

Przede wszystkim trzeba inwestować w dzielnice,
bo w naszym najbliższym sąsiedztwie jest jeszcze wiele
zadań, które wymagają pilnej realizacji:
Ponikwoda (Bazylianówka-Rudnik )
1. B
 udowa ul. Trześniowskiej, Narcyzowej, Strzembosza
i Ustronie, Poziomkowej, Kasztanowej, Kruszynowej.
2. R
 emont i przebudowa ul. Dożynkowej i ul. Wiejskiej.
3. B
 udowa basenu i kompleksu boisk przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Spółdzielczości
Pracy 63 (Bazylianówka).
4. Z
 agospodarowanie terenów zielonych przy ul. Bluszczowej i wąwozu przy osiedlu „Ogrody Dożynkowa”
- budowa placów zabaw i siłowni na powietrzu.
Kalinowszczyzna
1. Zagospodarowanie terenu wysypiska
przy ul. Zawilcowej.
2. Przeniesienie przystanku komunikacji
miejskiej z ul. Lwowskiej 13.
3. Kompleksowy remont ul. Kalinowszczyzna,
części ul. Kuronia i przylegającego murku
oporowego.
4. Remont ciągu pieszo jezdnego przy budynku Koryznowej 2.
5. Doświetlenie ul. Krzemienieckiej i Okrzei,
budowa siłowni na powietrzu w wąwozie.

Tatary
1. B
 udowa kładki na Bystrzycy,
od Os. „Przyjaźni” RSM „Motor”
do lewego brzegu rzeki.
2. R
 ewitalizacja wąwozu i amfiteatru przy
ul. Odlewniczej,
3. U
 tworzenie Centrum Sportowego i Edukacyjnego z krytą pływalnią (z funkcją
rehabilitacyjną) przy Gimnazjum Nr 17.
4. B
 udowa parkingu przy ul. Łęczyńskiej
61 od strony ul. Graffa. Budowa boisk
szkolnych w Zespole Szkół Nr 2
ul. Przyjaźni 12.
5. Wykonanie siłowni na powietrzu, oraz
placów zabaw przy ul. Motorowej 2,4,6,8.
Hajdów – Zadębie
1. Budowa wodociągu przy ul. Mełgiewskiej
od nr 150 (do granic miasta).
2. Przebudowa ulic Dziubińskiej i Dojazdowej,
3. B
 udowa brakującego oświetlenia
ul. Zadębie od nr 40 do nr 92, po obu
stronach ul. Kasprowicza i ul. Mełgiewska
do nr 104 od skrzyżowania z ul. Kasprowicza.
4. Budowa Dzielnicowego Domu Kultury.

Felin
1. Budowa segmentu gimnazjum przy Szkole
Podstawowej nr 52 przy ul. Wł. Jagiełły.
2. Budowa odcinka ul. K. Jagiellończyka
z chodnikami i oświetleniem.
3. Wykonanie siłowni na powietrzu
przy ul. Wł. Jagiełły 9.
4. Remont nawierzchni ul. Królowej Jadwigi
i ul. Wł. Jagiełły.
5. Wykonanie targowiska na osiedlu
Jagielońskim.
6. Budowa wjazdu na osiedle przy
ul. Grygowej i modernizacja budynków
mieszkalnych.
7. Linia autobusowa przez ul. Rataja.

Nasze miasto czeka na dobre zmiany!

Proszę wszystkich mieszkańców o wsparcie i głosy w wyborach.

Domagałam się: nienaruszalności i poszanowania prawa
do życia, poszanowania godności i wsparcia rodziny
– „karta trzy plus” budowy przedszkoli i żłobków,
poszanowania wartości religijnych i godności człowieka
w kulturze lubelskiej, po remoncie Bramy Krakowskiej
powrotu religijnych symboli – obrazów Świętych,
a również rozwoju opieki nad seniorami.
Z doświadczenia wiemy, że tylko wspólna praca
i głębokie zaangażowanie mieszkańców jest w stanie
wypracować sukces. Zachęcam więc do wspólnego
działania, ale też proszę o pomoc. Potrzebuje nadal
Waszego wsparcia i zaangażowania. Wtedy rozwiążemy
sprawy, które nas nurtują, ale równocześnie inspirują
do tego, by wspólnie działać, zmieniać na lepsze to,
co zmienić można i trzeba.
Nasze miasto czeka na dobre zmiany!
O mnie:
Jestem lublinianką, mieszkanką Ponikwody, nowego
osiedla Rudnik, mężatką, mam córkę. Cenię sobie
uczciwość i otwartość, jestem osobą odpowiedzialną
i rzetelną. Do twardego działania na rzecz mieszkańców
często potrzeba odwagi i konsekwencji w działaniu
– a tych cech mi nie brakuje. Wybrano mnie
przewodniczącą Społecznego Komitetu na Rzecz
Zmiany MPZP Dzielnicy Rudnik, od kilku lat działam
też społecznie w stowarzyszeniu „Patologii Stop”.
Założyłam grupę „Kobiet Aktywnych Społecznie
w Lublinie”, należę do trzech komisji w Radzie
Miasta, złożyłam blisko 200 interpelacji i wniosków
w Państwa sprawach. Zajmuję się w wolnych chwilach
malowaniem techniką olejną na płótnie i na drewnie.
Chcę dalej pracować na rzecz naszego miasta. Lublin
potrzebuje kompetentnych władz. Moim Kandydatem
na Prezydenta Lublina jest Grzegorz Muszyński.

Proszę wszystkich mieszkańców okręgu piątego o wsparcie i głosy w wyborach.
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Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

„Kobiety Aktywne Społecznie w Lublinie” zapraszają
mieszkanki Lublina do współpracy.
(kontakt tel. 501 473 099)

