AKTYWNI
dla GMINY

Filary działania
I. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
II. SPORT I REKREACJA
III. INFRASTRUKTURA
IV. DBANIE O ŚRODOWISKO
V. ZDROWIE I OPIEKA
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Kandydatka do Rady Gminy Tarnowo Podgórne
znajdź nas na FB
www.aktywnidlagminy.pl
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Kandydatka do Rady Gminy Tarnowo Podgórne

O sobie

PROGRAM

– Od 10 lat mieszkam w Gminie Tarnowo Podgórne,
– Jestem magistrem matematyki i metod numerycznych,
– Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe
z Rachunkowości i Finansów,
– Przez wiele lat pracowałam w korporacji i firmach zagranicznych jako główna księgowa,
– Od 2003 roku prowadzę własne Biuro Rachunkowe,
– Prywatnie jestem matką 24-letniej studentki dietetyki,
– Pasjonują mnie podróże. Lubię zwiedzać i poznawać
świat, inne kultury i zwyczaje. Obserwować jak wiele
możemy nauczyć się od siebie nawzajem,
– Drugą moją pasją są rajdy samochodowe.
Lubię adrenalinę i współzawodnictwo,
– Jestem optymistką, chętnie podejmuję wyzwania.

1. Poprawienie bezpieczeństwa w Gminie poprzez
wprowadzenie monitoringu, całodobową Straż Gminną
oraz aktywizację służb.
2. Zminimalizowanie hałasu związanego
z przyległym lotniskiem i Torem Poznań poprzez
wprowadzenie ograniczenia nocnych lotów
3. Poprawa jakości dróg, stworzenie chodników i ścieżek
rowerowych. Uregulowanie ruchu i pobocza wokół
giełdy samochodowej.
4. Poprawa funkcjonalności komunikacji gminnej
5. Lepszy dostęp i zagospodarowanie Jeziora Kierskiego
od strony Baranowa.
6. Działania na rzecz integracji mieszkańców Gminy.
7. Zwiększenie dostępności do specjalistów opieki
zdrowotnej poprzez rozbudowę obiektów i stworzenie
całodobowej opieki doraźnej.
8. Edukacja gospodarcza i wsparcie przedsiębiorczości.
9. Stworzenie nowych i pielęgnacja istniejących terenów
zielonych, wybiegi dla psów.

Działania społeczne
– Jestem członkiem i czynnie uczestniczę
w Stowarzyszeniu Księgowych
– Byłam organizatorką kilku imprez związanych
z działalnością sportową np. rajdów samochodowych

Nasza okolica potrzebuje kreatywnych
i przedsiębiorczych osób gotowych do wyzwań
i działania.
Kandyduję do Rady Gminy, ponieważ chcę żyć
w klimacie przyjaznym dla wszystkich:
młodych, starszych, wielodzietnych i singli.

AKTYWNI DLA GMINY - KREUJEMY STANDARDY

