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Małgorzata Żurawka, z domu Petrymusz, lat 54, mężatka, dwoje dorosłych dzieci. Członek
partii PRAWICA RZECZPOSPOLITEJ Marka Jurka
.
Absolwentka Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej ? kierunku ?Zaopatrzenie w
wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów?.
Doświadczenie w pracy związanej z gospodarką wodno-ściekową w Urzędzie Morskim,
Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Miasta Rumi
oraz w firmie zajmującej się eksploatacją kanalizacji deszczowej na terenie naszego miasta.
Obecnie prowadzi działalność gospodarczą.
Ławnik Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wolontariuszka w Akademii Srebrnego Wieku
działającej przy ZMCh ?POLSKA YMCA? ? nauczanie języka angielskiego.
Przez wiele lat mieszkanka Witomina, sercem oddana tej dzielnicy, parafianka kościoła
p.w. św. Maksymiliana Kolbe. Jest aktywnym członkiem dwóch miejscowych chórów
parafialnych: ?POLIHYMNIA? przy parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe oraz ?Signum Crucis?
przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni ? Witominie.
W Radzie Miasta Gdyni zajmie się sprawami strategii i polityki gospodarczej, w
szczególności kształtowaniem ładu przestrzennego i ochroną środowiska, w tym
wspieraniem inicjatyw dla odbudowania gospodarki morskiej w naszym mieście, a także
rozwojem infrastruktury w dzielnicach, m.in.:
- kanalizacją sanitarną i deszczową oraz oświetleniem i utwardzeniem dróg,
szczególnie w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- modernizacją dróg w dzielnicach: Działki Leśne, Grabówek, Witomino
- budową i urządzeniem osiedlowych: chodników, parkingów, placów zabaw i parków.
Ponadto, zamierza działać na rzecz rozszerzenia programu ?Gdynia Rodzinna? na rodziny z
trojgiem dzieci
(obecnie
korzystają rodziny z czworgiem i
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więcej dziećmi), aby miały:
- uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską i metropolitalną
(rozszerzenie z czasem uprawnień do darmowych przejazdów dla dzieci i młodzieży)
- raz w miesiącu darmowe bilety do teatrów, kin i muzeów (do wyboru)

?Stworzymy zgodny z interesem społecznym i oczekiwaniami mieszkańców, a zarazem z
poszanowaniem uprawnień byłych właścicieli, program porządkujący sprawy skwerów i parków
(głównie w centrum miasta), których włodarzem w wyniku zmian ustrojowych jest obecnie
gdyński samorząd.?
Chcecie Państwo zmian? Głosujcie na mnie w dniu 16 listopada 2014 roku!
Kontakt ze mną: tel. 609-954-137, e-mail: m.zurawka@wp.pl
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