Materiał wyborczy KWW Prawo i Sprawiedliwość

20 pytań do Mariusza Chrzanowskiego wciąż pozostają bez odpowiedzi
W imieniu mieszkańców Łomży publicznie po raz kolejny zadaję pytania o ważne dla miasta
sprawy. Mariusz Chrzanowski nie przychodzi na debaty, dlatego nie mogę ich zadać mu wprost.
A mieszkańcy mają prawo wiedzieć!
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Zatrudnianie w Urzędzie
Miejskim i podległych
instytucjach?
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Ile pieniędzy
wydaliśmy na promocję
prezydenta?

Kiedy wytłumaczy się
z załatwiania pracy
przez sms?
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Gdzie idą zyski z MPEC
i MPWiK? Dlaczego tak
drogo płacimy
za ciepło i wodę?

Ile jest w Łomży samochodów elektrycznych
oraz ile kosztował nas
montaż stacji ładowania?
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Zostało podpisane porozumienie z Państwową
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Gdzie są te
miejsca pracy i inwestorzy?
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Czy koszt budowy toalety
publicznej musi wynosić
390 tysięcy złotych?
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Jak długo będzie trwał
remont filharmonii? Ile
jeszcze będzie nas kosztował? Dlaczego płacimy
firmie za przestój?
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Co z wieżą ciśnień?
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Co z blokiem na Wesołej?
Ile kosztuje nas utrzymanie
pustego budynku?

Z czego sfinansuje
budowę i utrzymanie hali
widowiskowo-sportowej
na 2500 osób?

Gdzie jest interes miasta,
gdy sprzedaje się
dworzec PKS za 4 mln zł,
a buduje nowy
za 12 mln zł?
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Ilu nauczycieli
zamierza zwolnić?

Dlaczego plaża miejska
działała tylko pół sezonu?

DLACZEGO
on milczy?

Skąd pomysł sprowadzenia na osiedle ubojni?
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Ile nowych miejsc
pracy utworzył?

08

Co zrobił, aby utworzyć
tereny inwestycyjne
w związku z dostępnością komunikacyjną
Via Baltica ?
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Co z remontem
Starego Rynku?
Dlaczego nie wykonano
go na 600-lecie miasta?
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Dlaczego dług miasta
wzrósł tak gwałtownie?
Obciąża to nas
i nasze dzieci.
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Czy panuje nad polityką
kadrową MOSiR-u i spółek?

Masz prawo wiedzieć!
Żyje z Twoich podatków!
Co ukrywa przed mieszkańcami?

Wolność to wybór
- Twój głos się liczy!
2014-2018 Polityka społeczna
- utworzyłam Dzienny Dom Pobytu „Senior Wigor”
- stworzyłam Centrum Integracji Społecznej do nauki zawodu z płatnymi stażami dla osób bezrobotnych i zagrożonych
ubóstwem. Finansowanie zewnętrzne - 1,7 mln zł
- zdobyłam z projektu 45 mln zł na studia podyplomowe, kursy zawodowe i naukę języków dla osób,
które chcą się kształcić
- rozpoczęłam tworzenie centrum pomocy osobom niepełnosprawnym w dawnej Szkole Drzewnej.
Finansowanie zewnętrzne - ok. 5,7 mln zł
- przygotowałam „Lokalny Program Rewitalizacji” i „Strategię rozwiązywania problemów społecznych”
EDUKACJA
- wprowadziłam dziennik elektroniczny we wszystkich szkołach
- przeprowadziłam reformę oświaty bez zwolnień nauczycieli
- doprowadziłam do modernizacji szkół podstawowych nr 9 i 10 i SP (dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych) - 2,2 mln zł
- zadbałam o nowoczesne kuchnie i stołówki w szkołach - ponad 2 mln zł
- zdobyłam pieniądze na ocieplenie budynków przedszkoli 1, 4 i 8 - 2 mln zł
KULTURA
- wraz z zespołem opracowałam przebudowę hali targowej na Starym Rynku na Halę Kultury - 9,9 mln zł z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- doprowadziłam do stałego współfinansowania Filharmonii Kameralnej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pozyskałam środki na remont filharmonii

2018-2023 - Mój plan dla Łomży
Pakiet dla seniora

5000 zł na osobę z budżetu państwa i UE na: rehabilitację i usługi opiekuńcze, zdobędę pieniądze na uruchomienie
poradni geriatrycznej i oddziału geriatrycznego w Łomży, wprowadzę 50 proc. ulg w opłatach za śmieci dla seniora,
który mieszka sam i 25 proc. dla rodzin osób starszych, sfinansuję darmowe szczepienia

POMOC DLA MŁODYCH

rozpocznę budowę kolejnych bloków komunalnych, doprowadzę do uruchomienia w Łomży programu Mieszkanie + , wprowadzę darmową komunikację dla wszystkich mieszkańców, ze środków unijnych sfinansuję stypendia dla najzdolniejszych
studentów, będę zabiegała o płatne staże dla absolwentów szkół zawodowych i uczelni w lokalnych przedsiębiorstwach,
uruchomię program profilaktyki dzieci w zakresie wad postawy (działania rehabilitacyjne - basen, gimnastyka korekcyjna,
dostępność lekarzy specjalistów), z budżetu miasta sfinansuję bezpłatne zajęcia dodatkowe w szkołach i przedszkolach:
nauka języków, artystyczne, informatyczne zyski ze spółek miejskich przeznaczę na sport w szkołach

Praca dla mieszkańców

zabiegam o powrót połączeń kolejowych, zapewnię wsparcie budowy Centrum Logistycznego przy drodze Via Baltica
zwiększę ulgi proinwestycyjne, ściągnę inwestycje spółek skarbu państwa oraz budżetu państwa, szacowane na 100 mln zł.
To ok. 400 miejsc pracy.

Rada ekspertów

zaproszę do współpracy wszystkich kandydatów na prezydenta w pierwszej turze wyborów.
Chcę wykorzystać ich pomysły na rozwój miasta. Łączy nas miłość do Łomży.

Twój głos może
wszystko zmienić!

Jarosław Kaczyński
Prezes PiS

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Łomża potrzebuje dziś pracowitego, kompetent-

Jestem pod wrażeniem kompetencji, zaangażowa-

nego, oddanego mieszkańcom Prezydenta. Takim

nia i pracowitości Agnieszki Muzyk. Jako Prezydent

Prezydentem będzie Agnieszka Muzyk.

Łomży jest gwarancją rozwoju miasta.

TWÓJ GŁOS MOŻE URATOWAĆ ŁOMŻĘ!

