MARZENA MACHAŁEK - BLISKO LUDZI

NAJAKTYWNIEJSZY POSEŁ NASZEJ ZIEMI
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MARZENA MACHAŁEK – NAJAKTYWNIEJSZY POSEŁ W REGIONIE
Uratowany pociąg do Warszawy, ocalone miejsca pracy, pieniądze na zabytki. Ponad 800
interwencji i pism, interpelacje do premiera i ministrów,
wystąpienia sejmowe, dziesiątki załatwionych spraw – to
bilans pracy najaktywniejszego posła naszej ziemi.
Praca posła to nie tylko ustawy i komisje sejmowe. To przede wszystkim
pomoc w rozwiązywaniu ludzkich
spraw, tu u nas! Do biur Marzeny
Machałek przychodzą ludzie z różnymi problemami „Sprawy są różne,
od najmniejszych dotyczących
problemów mieszkaniowych, po
bardzo duże – dotyczące przyszłości całego regionu. O żadnej z
nich nie można zapomnieć, wiele
udało się załatwić pozytywnie,
także dzięki współpracy z innymi
posłami – np. prof. Ryszardem Legutko” – mówi parlamentarzystka.
Tak było z drogą w Marciszowie,
którą wybudowano dopiero, gdy

w sprawę włączyła się posłanka.
Podobnie z przejściem dla pieszych
w Kamiennej Górze, które po interwencji Marzeny Machałek lepiej
oznakowano i stało się bezpieczniej-

sze. Te problemy można było załatwić dzięki współpracy z władzami
lokalnymi. Są jednak takie, o których
rozwiązanie trzeba upominać się
w Warszawie.

„Pamiętam czas, gdy likwidowano
ostatnie połączenie kolejowe Jeleniej
Góry ze stolicą. Było to dla nas szokiem, gdyż świadczyło dobitnie o tym,
żeurzędnicybezwahaniapodejmują
decyzje o odcinaniu Karkonoszy od
świata. Trzeba było sprzeciwić się
szybko i zdecydowanie” – wspomina
posłanka. Zorganizowała we współpracy
z Komitetem Obrony Dolnośląskich Linii
Kolejowych akcję zbierania podpisów pod
protestem,wysyłałapismadoMinisterstwa
Infrastruktury i premiera. Udało się, pociąg
przywrócono.
Marzenę Machałek coraz częściej
widujemy w ogólnopolskich mediach.
Upominała się w telewizji o obiecaną
pomoc rządową dla Bogatyni. Jest
częstym gościem programu „Babilon”
w TVN24. Do swoich programów
zaprasza ją także Polsat News. Czy to
oznacza, że będziemy rzadziej widywać posłankę w regionie? „To pracę
dla ludzi w okręgu uważam za
najważniejszą- to się nie zmieni.
Występy w mediach są okazją do
upominania się o sprawy ważne.
Dla Polski i dla regionu”.

BLISKO LUDZI
Marzena Machałek nigdy się
nie poddaje. Dlatego pomaga
tym, którzy zostali odrzuceni
i stracili nadzieję. Jest zawsze
blisko ludzi. Cztery lata kadencji Marzeny Machałek to setki
rozwiązanych problemów
mieszkaniowych, pracowniczych, kłopotów z urzędnikami.
Najbardziej zapamiętała sprawy z jednej strony po ludzku
poruszające, a z drugiej oburzające z powodu urzędniczej
obojętności -„Pomoc ludziom, to
mój obowiązek. Nie wolno odwracać się od potrzebujących. Władza
często o tym zapomina”.
W wyniku bezduszności urzędników dwa tysiące jeleniogórzan
mogło zostać bez pomocy. Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, które
przekazuje najuboższym mieszkańcom żywność było bezradne, setki
rodzin mogły nie otrzymać darów.
Interwencja Marzeny Machałek

pomogła. To ona
zmusiła do działania urzędników,
którzy lekceważyli
przez kilku miesięcy rozpaczliwe
prośby stowarzyszenia. Na skutek
jej starań znaleźli magazyn na kaszę, makarony i mleko. Dziś nie ma
zagrożenia, że wsparcie – ok. 60 ton
produktów spożywczych- zmarnuje
się. Pomoc trafia do potrzebujących.
Rodzinny dom dziecka w gminie Sulików potrzebował pomocy. Gdy ta informacja dotarła
do Marzeny Machałek reakcja była
natychmiastowa. W ciągu kilku dni
zorganizowała grupę wolontariuszy,
którzy przeprowadzili remont pokoi.
Parę dni pracy i dzieci zaczęły się
uśmiechać. Takie chwile w pracy posła
są bezcenne.
Dzięki wsparciu posłanki
mamy dwóch nowych obywateli.
Pani Irena i jej syn to Polacy, którzy
urodzili się na Ukrainie, a od wielu
lat mieszkają w kraju. Poseł Marzena
Machałek pomogła rodzinie przebrnąć
przez skomplikowane przepisy i dziś
mają polskie paszporty. Polska jest już
ich prawdziwą ojczyzną.

Marzena Machałek - wspomnienie z Watykanu

Jan Paweł II beatyfikowany
„…pomógł nam nie lękać się XVI – wywarły ogromne wrażenie na być, przeżyć niezwykłe doświadprawdy, gdyż prawda jest mnie i na ludziach zgromadzonych czenie religijne, duchowe. Czułam
na placu św. Piotra. W tym setkach wyjątkową dumę z bycia Polką
gwarancją wolności.”

tysięcy Polaków, którzy tak jak ja
Te słowa - w czasie homilii be- przyjechali do Rzymu, żeby wspólatyfikacyjnej Jana Pawła II wypo- nie przeżywać wzruszenie i radość.
wiedziane przez Papieża Benedykta Miałam wrażenie, że Rzym zatonął
w polskiej mowie. Warto było tam

Beatyfikacja Jana Pawła II, 1 maja 2011r.

w czasie tej historycznej uroczystości.
Błogosławiony – Nasz Papież – wielki
kapłan, który swoją niezwykłą siłą
ducha, charakteru, żarliwą modlitwą
oraz umiejętnością kontaktu z ludźmi zmienił oblicze świata, Europy
i Naszej Ojczyzny. Prawie dwa miliony ludzi przybyło z całego świata,
by oddać hołd wielkiemu Papieżowi,
wielkiemu Polakowi – najczęściej
w trudzie i poświęceniu.
Przyjechałam do Rzymu, wraz
z innymi posłami i senatorami Prawa
i Sprawiedliwości, specjalnym pociągiem. Ponad dwie doby w pociągu
– nie okazały się trudne. Bardzo nas
wzmocniły. Był to czas wyciszenia
i refleksji nad sensem życia.
Marzena Machałek

Czy skrót PO oznacza teraz Przemoc Obywatelską?
– Marzena Machałek w Sejmie.
„Brutalna interwencja wobec
parlamentarzystów Prawa
i Sprawiedliwości, działaczy
ruchu społecznego Solidarni
2011 i Koliber przed Pałacem
Prezydenckim – 10 i 11 kwietnia jest kolejnym przejawem
arogancji władzy.
Napaść fizyczna, agresja słowna,
szykany przy składaniu przez Prawo
i Sprawiedliwość kwiatów i zniczy przed
Pałacem - to nie tylko skandal polityczny.
To skandal moralny. Niedopuszczalny
jest brak szacunku - wręcz pogarda wobec polskiej tradycji żałobnej. I to ze
strony ludzi reprezentujących państwo.
10 kwietnia minął rok od tragedii
narodowej - katastrofy smoleńskiej.

Tymi , którzy chcieli godnie uczcić
pamięć poległych pod Smoleńskiem?!
I dlatego władze wysłały przeciwko
nim, jak przeciwko bandytom, kordony
uzbrojonych funkcjonariuszy?
W wyniku gorliwie wykonywanych
rozkazów wiele osób zostało wręcz
pobitych.
Poszkodowani byliśmy również
my – posłowie i senatorowie Prawa
i Sprawiedliwości. Naruszono naszą
godność i nietykalność jako ludzi, ale też
parlamentarzystów . Nic nie uzasadniało
użycia wobec mnie, moich koleżanek
i kolegów przemocy fizycznej.
Tak samo nieuzasadnione było użycie
przez straż miejską brutalnej siły 11
kwietnia wobec bardzo młodych ludzi
protestujących pokojowo na Krakowskim Przedmieściu. Jeden z nich - Mi-

telskiego.
Na moje pytanie do agresywnego
funkcjonariusza : „ dlaczego pan to
robi?” usłyszałam odpowiedź: „proszę
spytać mojego dowódcy.” Zatem pytam
najwyższego „dowódcę”, czyli szefa
MSWiA - Kto jest odpowiedzialny za te
pacyfikacje przed Pałacem Prezydenckim? Jakie konsekwencje wyciągnął
pan wobec, nadużywających swoich
uprawnień, funkcjonariuszy? A może
było to zgodne z opracowanym przez
rządzących scenariuszem na te dni? Dni
obchodów I rocznicy tragedii smoleńskiej, tak ważnej dla milionów Polaków.
Jeśli tak, to teraz skrót PO oznacza
nie Platformę Obywatelską, ale
Przemoc Obywatelską!”

Harcerzy i wolontariuszy władza zastąpiła

kordonem policji – wspomnienie 10 kwietnia 2011r.
Rok temu - 10 kwietnia 2010
roku, w dniu obchodów 70
rocznicy zbrodni katyńskiej,
zginęli pod Smoleńskiem
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński wraz
z Małżonką, ostatni Prezydent
RP na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski, Anna Walentynowicz, legenda Solidarności, duchowni oraz przedstawiciele elit intelektualnych,
wojskowych, ekonomicznych
i politycznych.

Zginęli posłowie i senatorowie,
w tym największą, niepowetowaną stratę poniosło Prawo i Sprawiedliwość. Zginęli nasi koledzy: Grażyna Gęsicka, Alek-

sandra Natalii-Świat, Janina Fetlińska,
Katarzyna Doraczyńska, Przemysław
Gosiewski, Mariusz Handzlik, Janusz
Kochanowski, Janusz Kurtyka, Tomasz
Merta, Maciej Płażyński, Krzysztof
Putra, Sławomir Skrzypek, Władysław
Stasiak, Aleksander Szczygło, Zbigniew
Wassermann, Paweł Wypych, Stanisław
Zając. W katastrofie smoleńskiej ponieśli
śmierć wspaniali patrioci z różnych
ugrupowań i środowisk.
Ta niespotykana w dziejach narodu
tragedia zjednoczyła miliony Polaków,
którzy w tych trudnych dniach pokazali swoją jedność i przywiązanie do
Państwa Polskiego i Kościoła. Okres
żałoby narodowej był czasem skupienia,
modlitwy i oczyszczenia.
Czy prezentowanej przez ludzi jedności, budowania wspólnoty i patrio-

tycznego przebudzenia przestraszyła
się władza? W rocznicę katastrofy smoleńskiej rząd wyprowadził przeciwko
Polakom chcącym uczcić pamięć ofiar
setki uzbrojonych funkcjonariuszy.
Miejsca pamięci oddzielono od ludzi
żelaznymi barierami uniemożliwiając
złożenie kwiatów i zapalnie zniczy.
Harcerzy i wolontariuszy z 2010 roku
zastąpiono kordonem policji. Czego bała
się Platforma Obywatelska?
Wierzę, że już niebawem Prawo
i Sprawiedliwość będzie mogło przywrócić ducha demokracji, którego niosła
„Solidarność”. Tak by nie dzielono Polaków ze względu na polityczne sympatie.
Tak by każdy mógł upamiętniać swoich
zmarłych bez konieczności przedzierania się przez policyjne barykady.
Marzena Machałek

Marzena Machałek
została poturbowana

Wiele tysięcy Polaków z głębi serca
chciało tego dnia okazać swój ból po
stracie i szacunek dla poległych. Władze
Warszawy odgrodziły Pałac Prezydencki
żelaznymi barierami - czyniąc z niego
oblężoną twierdzę, której trzeba bronić.
Tylko przed kim ? – przed Polakami?

chał Stróżyk
- ciężko pobity
leży w szpitalu. Dostaliśmy
„swoistą”
lekcję wychowania obywa-

Posłowie chcący złożyć kwiaty przed
Pałacem Prezydenckim zostali
zatrzymani przez uzbrojonych
funkcjonariuszy

PLATFORMA NISZCZY POLSKĄ EDUKACJĘ
„Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy przedmiotowej, ale także
wychowywanie dzieci i młodzieży” – prof. Ryszard Legutko.
Likwidacja szkół w całym kraju, zamknięcie zgorzeleckiej
szkoły na „Mogiłkach”. 700
tys. pierwszoklasistów w nieprzygotowanych klasach, pogorszenie sytuacji nauczycieli,
zapaść szkolnictwa zawodowego – to niektóre efekty zabaw
rządu Donalda Tuska z systemem oświaty – przekonuje
Marzena Machałek.

2009r. z sejmowej mównicy ostrzegała:
„zmiany w szkolnictwie proponowane przez PO rozstroją polski system
edukacji i negatywnie odbiją się na
wielu pokoleniach Polaków”. Wtedy
posłów partii rządzącej było stać tylko
na drwiny.
Ponad 800 szkół przestało istnieć,
bo samorządy zostały zmuszone do
radykalnych oszczędności. Tak, jakby
edukacja była firmą mającą przynosić
zysk, a nie długofalową inwestycją.
Było to możliwe dzięki zmianom ustaPosłanka prowadziła w imieniu wowym sprzed półtora roku.
W Zgorzelcu wiosną tego roku właKlubu Prawo i Sprawiedliwość prace
nad ustawą o systemie oświaty. W lutym dze powiatowe zlikwidowały szkołę

Tysiące Polaków przyjechało do Warszawy
uczcić pamięć ofiar katastrofy

Profesor Ryszard Legutko – poseł
do Parlamentu Europejskiego

Szef delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, minister w kancelarii

ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, minister Edukacji w
rządzie Jarosława Kaczyńskiego o Marzenie Machałek:
„Pani Poseł Marzena Machałek jest politykiem w pełni oddanym
sprawom swojego regionu. Zaangażowanie to łączy z wielką
pracowitością na forum Parlamentu. Bardzo cenię współpracę
z parlamentarzystką, której kompetencje i doświadczenie
powodują, że tak wiele z jej inicjatyw odnosi sukces”.
Biura
poselskie:
Wrocław

Prof. Ryszard Legutko

Plac Solny 14
50-062 Wrocław
tel. 48/ 71 341 01 23

Legnica

ul. Dworcowa 7,
59-220 Legnica

Jelenia Góra

ul. Długa 4/5,
58-500 Jelenia Góra

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA POSŁA
RYSZARDA LEGUTKO:

• Wspieranie projektu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, łączącego południe z północą Europy
• Współpraca z posłanką na Sejm RP Marzeną Machałek na rzecz budowy drogi
ekspresowej S3
• Działanie na rzecz dobrych praktyk w procesie wdrażanie funduszy europejskich.
• Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
• Wsparcie idei budowy Muzeum Kresów
• Promowanie praw tradycyjnej rodziny w celu przeciwdziałania kryzysowi demograficznemu w krajach UE

zawodową. Nie pomogły dobre wyniki
kształcenia, protesty rodziców i uczniów
wspieranych przez Marzenę Machałek.
Liczyły się tylko pieniądze, nie zwracano
uwagi na skutki. To doskonały przykład
arogancji Platformy.
To nie koniec smutnych konsekwencji krótkowzrocznej polityki obecnej ekipy. Od pierwszego września ponad pół
miliona pierwszoklasistów będzie tłoczyć się w nieprzygotowanych klasach.
Ministerstwo pani Hall nie zapewniło
w budżecie pieniędzy na przystosowanie
szkół do przyjęcia takiej liczby uczniów.
Potraktowano najmłodszych jak towar,
który można przerzucić z miejsca
w miejsce. To prawdziwy skandal!
Zmiany w systemie uderzyły także
w nauczycieli. Zmuszono ich do dodatkowej pracy bez wynagrodzenia.
W przekształcanych szkołach nie chroni
ich karta nauczyciela. Zmiany ustawowe
doprowadziły też do masowych zwolnień. Tylko w tym roku bez pracy zostało
kilka tysięcy pedagogów.
Edukacja to system, który trzeba
budować latami, by przyniósł pomyślność osobistą młodych ludzi i państwa.
Platforma zrobiła wszystko, by było
odwrotnie. Szkoła pod rządami ekipy
Tuska nie uczy i nie wychowuje. Nie daje
szansy na znalezienie atrakcyjnej pracy,
na zahamowanie masowych wyjazdów
za granicę. Polska potrzebuje dobrej
szkoły, a nie eksperymentów!

JELENIA GÓRA – MIASTO I POWIAT
NIE POZWOLĘ, ŻEBY W WARSZAWIE CZY WROCŁAWIU ZAPOMNIANO O JELENIEJ GÓRZE
– MÓWI MARZENA MACHAŁEK – HONOROWY OBYWATEL MIASTA.
propozycję Prawa i Sprawiedliwości zastosowania dopłat. To uderzenie
wprost w mieszkańców.
Miasto z ponad 400 milionowym budżetem stać
Rządy nowego prezydenta roz- na przeznaczenie 0,8%
poczęły się od uchwalenia pod- swoich wydatków na
wyżki jego pensji. Niestety reszta dopłaty do wody!
podwyżek, które serwuje nam ta
ekipa jest jeszcze bardziej bolesna
dla mieszkańców. Jeleniogórzanie
Problemem miasta
„zawdzięczają” rządom PO w mieście i powiatu jest duże
prawie 40-to procentowy skok cen bezrobocie, przekrawody, którego można było łatwo czające 22%. Czy Platuniknąć.
forma Obywatelska
wykorzystuje to, co zaMarzena Machałek z Jarosławem Kaczyńskim
Czy nowa taryfa za wodę i ście- początkował PiS - czyli
ki nie weszłaby w życie nawet bez utworzenie w Jeleniej
w Jeleniej Górze
zgody radnych?
Górze decyzją Jarosława Kaczyńskiego
rzystać. Do strefy nie prowadzą się niepewnie, boją się rozwijać
Oczywiście, że tak. Jednak skutki podstrefy Specjalnej Strefy Eko- dobre drogi, brakuje uzbrojenia firmy i zatrudniać ludzi.
podwyżki cen można było złagodzić, nomicznej, która miała ożywić działek. Władze zaprzepaszczają
podtrzymując tzw. dopłaty z budżetu gospodarkę regionu, dać pracę szansę na rozwój. W kwietniu po
Czy lokalni działacze partii
miasta, które były stosowane w po- tysiącom ludzi?
raz kolejny Rada Miasta podjęła Donalda Tuska mogą liczyć na
przednich latach. Niestety, Platfordecyzję o zmianach w planach wsparcie polityków ze stolicy?
ma odwróciła się do mieszkańców
Niestety, władze lokalne nie zagospodarowania terenów inweplecami. Radni nie zgodzili się na potrafiły tego do tej pory wyko- stycyjnych. Przedsiębiorcy czują
Niestety nie. Po objęciu władzy
Pani Poseł – Prawo i Sprawiedliwość w Jeleniej Górze pozostaje w opozycji. Czy nieformalna
koalicja PO – SLD rządzi z korzyścią dla mieszkańców?

Razem z mieszkańcami i organizacjami społecznymi doprowadziłam

Jakie są Pani zdaniem perspektywy rozwoju dla Jeleniej Góry?
W poprzedniej kadencji samorządu miasto zdobyło dużo środków
z Unii Europejskiej. Za nie budowane
są baseny termalne, rewitalizowany
jest Park Zdrojowy. Liczę na to, że
te inwestycje przywrócą blask Stolicy Karkonoszy. Można oczywiście
zrobić jeszcze więcej, ale to zależy
od dobrej woli aktualnej władzy - tej
lokalnej i centralnej. Ja będę zabiegać, tak jak do tej pory o to, by mapa
Dolnego Śląska dla rządzących nie
kończyła się na Wrocławiu.

O ODŁOŻENIU BUDOWY TRASY S3. TA BUDOWA MUSI RUSZYĆ

– MÓWIĄ MARZENA MACHAŁEK I PROF. RYSZARD LEGUTKO. TO NASZE BYĆ ALBO NIE BYĆ.
Interwencja u premiera, 2000 Jarosław Kaczyński uznał ją za jedną obecnie przedsiębiorca też widzi zazebranych podpisów i zaan- z najważniejszych dla Polski i wpisał do grożenie: „Budowa S3 jest dla nas
gażowanie 11 samorządów Programu budowy dróg krajowych na niezbędna” – mówi. „Nasze położenie
powoduje, że bez dobrych dróg nikt nie
–efekty działań parlamenta- lata 2008 – 2012.
będzie chciał tutaj inwestować. TrudNa
początku
roku
okazało
się,
że
rząd
rzystki i posła do ParlamenDonalda Tuska odłożył realizację tej ności komunikacyjne studzą też zapał
tu Europejskiego na rzecz inwestycji. Możliwe, że prace zaczną się lokalnych przedsiębiorców, którzy boją
szybkiej budowy trasy S3 do dopiero po 2013 roku! „Ta wiadomość się podejmować ryzyko i zatrudniać
Lubawki.
była dla mnie jak zimny prysznic” nowych pracowników”.

Nowy wyciąg narciarski w Szklarskiej Porębie

Najważniejsze działania Marzeny
Machałek:

• pozyskanie środków na jeleniogórskie zabytki (2006)
• wsparcie Jeleniej Góry w staraniach o utworzenie podstrefy ekonomicznej
• uruchomienie połączeń kolejowych do Warszawy, Trutnova, Krakowa
• wsparcie bezrobotnych w staraniach o magazyn na żywność
• walka o zapewnienie funduszy na remont linii kolejowej do Wrocławia
• uruchomienie bezpłatnych porad prawnych w biurze poselskim

MARCISZÓW

„Chodziliśmy po kostki w błocie i oczekiwaliśmy pomocy”wspomina Danuta Kisiela –
mieszkanka Marciszowa.
„Jeszcze dwa lata temu ulica
Nadrzeczna prowadząca do naszych domów była zrujnowana.
Po opadach deszczu brodziliśmy
w błocie, a samochody grzęzły
w koleinach. Pomiędzy gminą,

Danuta Kisiela

Jak Pani zareagowała na próby
odcinania Jeleniej Góry od świata poprzez kasowanie połączeń
kolejowych w Karkonosze?

do przywrócenia połączenia kolejowego z Warszawą, utworzenia połączenia turystycznego z Trutnovem.
W tym roku uzyskaliśmy decyzję
o uruchomieniu wakacyjnego pociągu do Krakowa i Szczecina. Dobre
połączenia kolejowe są dla naszego
turystycznego regionu szczególnie
ważne, dlatego będę walczyć, by
w przyszłym roku połączenia nad
morze i na wschód Polski kursowały
przez cały rok.

POWIAT I MIASTO KAMIENNA GÓRA
SZKLARSKA PORĘBA TYSIĄCE
MIEJSC PRACY ZAGROŻONE PO DECYZJI RZĄDU

„Gdyby nie zaangażowanie Marzeny Machałek nowy wyciąg mógłby wciąż istnieć tylko
w na papierze” – mówi
Julian Lachowicz –
działacz społeczny,
radny powiatu jeleniogórskiego.
„Gdy od samorządowców ze Szklarskiej Poręby
dowiedziałem się o przedłużających się negocjacjach ws. nowego wyciągu
narciarskiego mogących
zagrozić jego budowie
wiedziałem – trzeba poprosić Marzenę o pomoc.

p r z e z P l a t fo r m ę
w Warszawie o Jeleniej Górze mówi się
tylko, gdy likwiduje
się kolejne ważne instytucje. Przykłady:
likwidacja wydziału
gospodarczego tutejszego sądu, likwidacja Samorządowego
Kolegium Odwoławczego i WKU. Żeby
z a ł a t w i a ć s woj e
sprawy mieszkańcy
muszą teraz jechać
do Legnicy czy Wrocławia. To skandal!
Głośno protestowałam przeciwko decyzjom gabinetu Tuska
spychającym miasto
na margines.

powiatem i wodociągami trwał
spór o własność ulicy, a my czuliśmy się zupełnie bezsilni. Do
momentu spotkania z Marzeną
Machałek. To ona nas pierwsza
wysłuchała i zaczęła działać.
Spotkała się z wojewodą, wójtem, starostą. Doprowadziła do

Nie zawiodłem się, reakcja była
natychmiastowa. Zapytanie do Ministra Środowiska trafiło w ciągu
kilku dni. Wkrótce potem otrzymaliśmy wiadomość: umowa została
podpisana! Tej zimy wyciąg woził
narciarzy na Szrenicę. Wszystkim
regionom życzę takich posłów!”

spotkania zwaśnionych stron
i podpisania porozumienia.
Dziś wszyscy cieszymy się z nowej
drogi!”

Najważniejsze działania Marzeny
Machałek:

• zdobycie środków na remont kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze
(2006)
• uzyskanie dofinansowania na sprzęt do ratowania ofiar wypadków dla straży
pożarnej w Kamiennej Górze
• uruchomienie połączenia kolejowego do Trutnova
• współpraca z pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy w walce z bezrobociem,
zorganizowanie konferencji z przedstawicielami firm i urzędu
• wysiłki na rzecz odbudowy ulicy Nadrzecznej w Marciszowie
• sprzeciw wobec planów likwidacji prokuratury w Kamiennej Górze

– mówi Marzena Machałek. „Gminy
przygotowały się do budowy, wydały
pieniądze, przeprowadzono wszystkie
uzgodnienia środowiskowe, zlecono
przygotowanie projektu. Wszystko na
nic. Rząd jedną decyzją chce odebrać
nam nadzieję
na rozwój” –
dodaje parlamentarzystka.
Jarosław
Gęborys – były
członek zarządu KamiennoMarzena Machałek i prof. Ryszard
górskiej SpeLegutko zorganizowali konferencję
cjalnej Strefy
Ekonomicznej,
o budowie trasy S3

O budowie drogi ekspresowej z północy Polski przez Bolków, Kamienną
Górę do Lubawki mówi się od lat.
Mieszkańcy mieli nadzieję na szybkie
zakończenie inwestycji, gdy premier

Marzena Machałek nie składa broni.
Zebrała podpisy ponad 2 tysięcy mieszkańców powiatu przeciw odkładaniu
budowy drogi S3. Zorganizowała też
konferencję samorządowców i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Wspólnie z przedstawicielami gmin przygotowała księgę
argumentów, która trafiła na biurko
premiera. „Budowa S3 musi ruszyć.
To najważniejsza inwestycja Państwa
w naszym regionie, która będzie
ogromnym impulsem wzrostu gospodarczego i ograniczenia bezrobocia.
Zrobię wszystko co możliwe, by ta droga powstała jak najszybciej” – mówi
parlamentarzystka.

ZGORZELEC , BOGATYNIA
RZĄD ZNÓW SIĘGA DO NASZYCH KIESZENI. ZAMIERZA WPROWADZIĆ OPŁATY ZA
AUTOSTRADĘ A4 POMIĘDZY ZGORZELCEM A WROCŁAWIEM. TAKIE SĄ PLANY…
Nie ma pasów awaryjnych,
systemu telefonów alarmowych, miejsc obsługi podróżnych – to tylko kilka braków
autostrady A4, które wskazała poseł Marzena Machałek,
sprzeciwiając się opłatom za
przejazd tą trasą. Zapytanie
trafiło na biurko Ministra
Infrastruktury.

cu, Lubaniu, Legnicy, Jaworze? Tak
właśnie się stanie, bo po ustawieniu
bramek wielu kierowców, którzy
odczuwają podwyżki cen paliw,
zrezygnuje z podróży płatną trasą
i wybierze tańszą wersję - jazdę
drogami lokalnymi.
Na początku roku rzecznik Ministerstwa Infrastruktury wycofał się
z gwarancji bezpłatnego przejazdu
autostradą A4 również na Dolnym
Śląsku. Plany wprowadzenia opłat
Czy samochody ciężarowe zaczną wzbudziły sprzeciw mieszkańców.
rozjeżdżać lokalne drogi w Zgorzel- W wielu regionach organizowane są

protesty, powstają społeczne komitety zbierające podpisy pod petycjami
do rządu.
Marzena Machałek w piśmie do
ministra Grabarczyka stanowczo
sprzeciwia się wprowadzeniu opłat
za przejazd A4-ką. Zwiększy to ruch
w miejscowościach przy autostradzie, utrudni życie pieszym. Zwiększą
się koszty remontów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
To nie pierwszy cios Platformy wymierzony w nasz region
w związku z kryzysem finansów

państwa. „Nie możemy pozwolić,
by dziura budżetowa Donalda Tuska była zasypywana pieniędzmi
z kieszeni mieszkańców naszego
regionu”- mówi parlamentarzystka.
„Rząd najpierw odbiera nam
szybką budowę trasy S3, potem
sięga nam jeszcze do kieszeni.
Jeśli potwierdzą się zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wprowadzenia opłat na A4,
będziemy walczyć”- zapowiada
Marzena Machałek.

BOGATYNIA
„Ubiegłoroczna powódź
b yła dla nas ogromnym
ciosem. Gdyby nie pomoc
przyjaciół, nie poradzilibyśmy sobie z usuwaniem jej
skutków” – mówi Andrzej
Grzmielewicz – burmistrz
Bogatyni.

Marzena Machałek na sesji Rady
Miejskiej w Zgorzelcu

Najważniejsze działania
Marzeny Machałek:

Andrzej
Grzmielewicz –
burmistrz Bogatyni

„Już dzień po tragicznym
zalaniu miasta Marzena Machałek dotarła do Bogatyni
z dwoma samochodami darów.
Przyjeżdżała też w następnych
dniach, przywożąc najpotrzebniejsze produkty gromadzone w jej biurach poselskich. Gdy z miasta wyjechały kamery
i media nie były już nami zainteresowane, Marzena Machałek nas nie zostawiła. Organizowała pomoc z klubu
parlamentarnego, w Sejmie walczyła o rządowy program
odbudowy. Wspiera nas do dziś upominając się o pomoc,
którą rząd obiecywał po powodzi. To także dzięki jej staraniom dzieci z Bogatyni wyjadą na darmowy wypoczynek
podczas wakacji”.

Bogatynia zrujnowana po
powodzi

• Pomoc dla zniszczonej Bogatyni
• Interwencja ws. elektryfikacji trasy kolejowej między
Zgorzelcem a Węglińcem
• Wystąpienie sejmowe ws. polskich uczniów wyjeżdżających
do szkół zawodowych w Niemczech
• Wsparcie mieszkańców gminy Sulikowów protestujących
przeciwko budowie elektrowni wiatrowej przy ich domach
• Sprzeciw wobec rządowych planów odebrania pracownikom
prawa do wskazywania członków zarządów i rad nadzorczych
spółek Skarbu Państwa

WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI MARZENY MACHAŁEK NA
WWW.MARZENAMACHALEK.PL

