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Od urodzenia, czyli prawie 58 lat mieszkam w Gostyni. Z mężem, z jedną
z dwóch córek, zięciem i dwoma wnuczkami oraz moimi rodzicami tworzymy
dom czteropokoleniowy – symbiotyczną, wspierającą się strukturę, w której
korzystają wszyscy.
Podczas 8 lat pracy w samorządzie Gminy Wyry (w poprzedniej kadencji
byłam przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, w obecnej przewodniczę radzie)
korzystałam również z wypracowanych w rodzinnym domu tzw. procedur
pokojowego współistnienia.
W życiu robiłam wiele rzeczy i ciągle się uczę. Pracowałam w Centrali Handlu
Zagranicznego KOPEX w Katowicach, byłam przedszkolanką w Gminnym Przedszkolu w Gostyni, prawie 20 lat prowadziłam własne agencje reklamowe, byłam
doradcą finansowym w Premium Financial w Warszawie oraz prezesem zarządu
drukarni DRUKAT Sp. z o. o. w Katowicach.
Szczycę się ukończeniem LO im. K. Miarki w Mikołowie. Zdobyłam tytuł technika
hotelarza w ZSE w Katowicach, ukończyłam Studium Nauczycielskie w Tychach,
studia licencjackie na kierunku Turystyka Krajów Biblijnych w WSTH w Podkowie
Leśnej, studia magisterskie na kierunku Aktywizacja i Rozwój Wspólnot Lokalnych
w WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, a w tym roku studia podyplomowe na
kierunku Mediacje i Negocjacje na GWSH w Katowicach. Jestem trenerem-szkoleniowcem, pilotem wycieczek zagranicznych i certyfikowanym coachem. Preferuję
osobiste spotkania z ludźmi.
Jest we mnie gotowość do wzięcia udziału w aktywizowaniu naszej wspólnoty
lokalnej, stąd moja kandydatura do Rady Powiatu Mikołowskiego z ramienia
KWW OKS. Jeżeli uważacie Państwo, że godnie będę reprezentowała Państwa
interesy w Radzie Powiatu, proszę wziąć udział w wyborach 21 października.

Podsumowując 4 lata przewodniczenia Radzie Gminy Wyry
mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że zrealizowane zostały
wszystkie punkty programu wyborczego naszego komitetu.
5 LAT NADCHODZĄCEJ KADENCJI DAJE NADZIEJĘ NA SPEŁNIENIE TAKICH OTO POSTULATÓW:
promocja i ochrona zdrowia – realizacja bezpłatnych programów prozdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Mikołowskiego,
w tym dla naszej gminy
bezpieczeństwo – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz bezpieczeństwa na naszych drogach, również w Gminie
Wyry
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami – wspieranie pracy powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach, skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne przeznaczone na likwidację barier architektonicznych oraz
aktywizację osób z niepełnosprawnościami
promocja przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych – skuteczna promocja wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych w powiecie i poza nim (przede wszystkim Bitwy Wyrskiej – Boju o Gostyń); działania zmierzające do stworzenia i wypromowania marki powiatu mikołowskiego
remont drogi powiatowej S 5314 (Rybnickiej) – wspieranie inicjatyw zmierzających do jej modernizacji: zwiększenie środków
przeznaczonych na ten cel, skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne
wsparcie działań zmierzających do realizacji remontu drogi wojewódzkiej 928 (Pszczyńskiej)
współpraca z organizacjami pozarządowymi – koordynacja działań sektora pozarządowego w powiecie i wspieranie go w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
sprawna administracja – stałe podnoszenie jakości usług świadczonych mieszkańcom przez przyjazne mieszkańcom Starostwo
Powiatowe

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Samorządowy
OKS jest ugrupowaniem samorządowym, lokalnym, niezwiązanym z żadną partią
polityczną. GWARANTUJEMY: Odpowiedzialność Kompetencję Skuteczność
Nasi kandydaci to osoby wykształcone, wrażliwe na problemy społeczne, wsłuchujące się w głosy
mieszkańców i umiejętnie na nie odpowiadające, z dużym doświadczeniem samorządowym, niezależne, mocno związane z lokalnym środowiskiem poprzez pracę, rodzinę, działalność społeczną.
To ludzie Wam ZNANI, ludzie STĄD, ludzie z INICJATYWĄ.
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