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Szanowni Państwo,
Cztery lata temu apelując o udział w wyborach par
lamentarnych, odwoływałam się do marzeń - moich
i wielu z Was. Polacy marzą o Polsce potężnej siłą pol
skiej gospodarki, liczącej się na arenie międzynarodo
wej, o Polsce dostatniej, zapewniającej godne miejsce
życia i pracy dla naszej młodzieży, doceniającej Rodzi
nę, o Polsce bezpiecznej, wiernej Bogu.
Kończąca się kadencja Sejmu jest odpowied
nim czasem na refleksję, na ile nasze marzenia
się spełniły.
W poczuciu służby dla Polski, Lubelszczyzny oraz
Wszystkich, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, podję
łam pracę Wiceprzewodniczącej Komisji Finansów
Publicznych, a także w Komisji Zdrowia, podkomi
sji stałej do monitorowania systemu podatkowego,
ośmiu podkomisjach i zespołach parlamentarnych.

W ponad 150 wystąpieniach, 62 interpelacjach
i zapytaniach poselskich wspierałam działania obec
nego Rządu na rzecz rozwoju gospodarczego, wzmoc
nienia polskiej Rodziny i bezpieczeństwa Państwa.
Staram się rozumieć ludzkie problemy i im zara
dzić, co uważam za rzecz naturalną. Moje biuro w Lu
blinie (a także w miarę możliwości w Poniatowej, Puła
wach, Rykach i Lubartowie) jest zawsze otwarte, nawet
dla osób spoza mojego okręgu. W mijającej kadencji
przyjęłam ok. 3500 osób i każdą sprawę starałam się
rozpatrzeć z należytą uwagą.
W ciągu czterech lat rządu PiS osiągnęliśmy wy
soki wzrost gospodarczy, jeden z najwyższych wśród
krajów UE - ponad 4,5% PKB rocznie i najniższe bez
robocie około 5%. Utrzymana została także stabil
ność finansów publicznych, deficyt budżetowy z po
ziomu ponad 50 mld zł, który odziedziczyliśmy po

emerytów i rencistów wzrosły o kwotę około 10 mld
zł z perspektywą kontynuacji w najbliższych latach,
- obniżyć podatek dochodowy dla wszystkich pra
cujących z 18% do 17%. W budżetach domowych Po
laków pozostanie od 7 do 10 mld zł,
- obniżyć podatek dla małych przedsiębiorstw,
- zwolnić z podatku dochodowego młodych do 26
roku życia, co daje im oszczędność około 3 mld zł,
Tylko powyższe formy wsparcia zwiększają do
chody Polaków na kwotę ponad 60 mld zł rocznie.

Liczne spotkań ia z Panem Premierem na temat Lubelszczyzny

poprzednikach, obniżył się do zaledwie 10 mld zł, czy
li mniej niż 1% PKB.
Odzyskaliśmy polską kontrolę nad bankiem Pekao S.A., utrzymaliśmy narodowy charakter Giełdy
Warszawskiej, dynamicznie rozwijają się spółki Skar
bu Państwa: PKO BP, PKO Orlen, Lotos, PGNiG i inne,
świetnie rozwijają się polskie porty, obroniliśmy złote
go - mamy wciąż własną walutę narodową. Obniżyliśmy
wiek emerytalny. Pomyślne wyniki gospodarcze i wal
ka z nadużyciami podatkowymi pozwoliły na szeroką
skalę sfinansować politykę prorodzinną jako inwesty
cję w fundamenty polskiej gospodarki na przyszłość.
Udało się:
- wprowadzić świadczenie wychowawcze dla 6,8
min dzieci w kwocie około 41 mld zł rocznie, z tego
60% trafia na obszary wiejskie,
- wesprzeć emerytów i rencistów w postaci walo
ryzacji kwotowej i 13. emerytury. Dochody 10 min

Zwiększyliśmy:
- wydatki na ochronę zdrowia z 74 mld zł w 2015 r.
do 100 mld zł w roku bieżącym, czyli o jedną czwartą
oraz dla niepełnosprawnych,
- wydatki na obronność kraju i bezpieczeństwo we
wnętrzne; tylko dla Ochotniczych Straży Pożarnych
przeznaczono 600 min zł na wyposażenie,
- średnie wynagrodzenie, płacę minimalną, mi
nimalną emeryturę, kwotę wolną od podatku z oko
ło 3 do 8 tys. zł, co poprawiło sytuację materialną Po
laków, zmniejszyło rozwarstwienie w dochodach oraz
skalę ubóstwa, za co szczególnie doceniają nas państwa
Zachodniej Europy,
- środki na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Konsekwentna realizacja Planu dla Wsi przyniosła pol
skim rolnikom mniej więcej tyle pieniędzy ze środków
krajowych, ile otrzymują z dopłat unijnych. Realizowa
nych jest wiele programów dla obszarów wiejskich jak
programy wodno-kanalizacyjne, wapnowania i nawad
niania gleb, retencji wodnej, dopłat do paliwa rolnicze
go, do ubezpieczeń upraw oraz wiele innych.
Żywię nadzieję, że rezultaty polityki gospodarczej
i społecznej odczuwają nasi Wyborcy i doceniają wia
rygodność Rządu.

Moja szczególna misja w Parlamencie:
Jako inicjator i współautor uwłaszczenia
w spółdzielniach mieszkaniowych strzegłam
w toku prac parlamentarnych, aby nie zaprzepa
ścić ogromnego dorobku w zakresie uwłaszczenia
mieszkaniami, ale aby wzmocnić prawa członków
- zgłosiłam projekt ustawy. Wdrożona została, zgło
szona przeze mnie w poprzedniej kadencji ustawa
o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste
go gruntów zabudowanych na cele mieszkanio
we, z czego skorzystało także finansowo, wiele mi
lionów Polaków mieszkających w budownictwie
wielorodzinnym.

W ramach prac w Komisji Finansów Publicznych
uzasadniałam względami sprawiedliwości społecznej
potrzebę zwolnienia z podatku dochodowego kwo
ty umorzeń odsetek od kredytów „starego portfela” 515 min zł pozostało w kieszeni spółdzielców w 2018 r.
Brałam czynny udział w pracach nad ustawą nt. za
kazu konkurencji i wysokich odpraw, w wyniku której
zostały one poważnie ograniczone.
Przedmiotem mojej stałej troski są sprawy do
tyczące Lubelszczyzny. Zakłady Azotowe „Puła
wy” S.A. jako nasz sztandarowy, imponujący zakład
pracy z problemami wynikającymi głównie z niefor
tunnej konsolidacji z zakładami chemicznymi w Tar
nowie (dokonanej przez poprzedni Rząd). Wymagało
to wielokrotnych interwencji na szczeblu centralnym
na czele z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim. Dotyczyły kwestii zarządzania i nieuzasadnione
go, według mnie drenażu na tak dużą skalę zysków
z Z.A. „Puławy” S.A. na rzecz całej grupy Wielkiej Syn
tezy Chemicznej.

Wspieram działalność samorządów w zakresie po
zyskiwania środków publicznych na niezbędne in
westycje i potrzeby Mieszkańców. W ramach wspar
cia pozyskaliśmy środki na renowację zabytków ok.
2,5 min zł (dla Lublina i Batorza), a także na potrze
by sportu i rekreacji, np.: 756 tys. zł na remont base
nu w Łęcznej.
Uzyskałam dofinansowanie na zakup nowoczesne
go samochodu strażackiego dla miasteczka Poniatowa
i okolic w kwocie 750 tys. zł.

Spektakle Teatru Studenckiego „Dobry Wieczór”
z WSKSiM z Torunia stały się częścią życia kultural
nego Województwa Lubelskiego.

Moje zaangażowanie w poprawę jakości usług me
dycznych przyczyniło się do uzyskania dotacji w kwo
cie ok. 30 min zł na wielką inwestycję Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie. Powstające Stomatologicz
ne Centrum Kliniczne warte 52 min zł zlokalizowane
jest przy ul. Chodźki 6. Doskonała kadra specjalistów
w nowych warunkach lokalowych będzie lepiej słu
żyć Mieszkańcom naszego miasta i regionu już za rok.
Moją troska była poprawa zaopatrzenia potrzeb szpi
tali w sprzęt diagnostyczny.

Nowa siedziba dla stomatologii

Po jednym ze spektakli teatru „Dobry Wieczór”

Troszczę się o to, aby rolnicy wykorzystali należne
nam środki unijne - organizowałam spotkania z rol
nikami nt. programów, które nie wymagają wkładu
własnego rolnika i nowych możliwości wsparcia ob
szarów wiejskich.
Jestem inicjatorem także szkoleń dla samorzą
dów, szkół i organizacji pozarządowych nt. możliwo
ści, jakie daje nowa edycja funduszy norweskich.
Ułatwiają mi to kontakty z Ambasadą Norwegii jako
Przewodniczącej Polsko-Norweskiej Grupy Parla
mentarnej. Pamiętajmy, że Norwegowie w referendum

wielki wkład Polaków w badania polarne. Prawdopodoba lokalizacja muzeum będzie w Puławach.
Spotkania z Państwem były i są dla mnie przyjem
nością i inspiracją do dalszej pracy na rzecz dobra
wspólnego, za co serdecznie dziękuję.
Podziękowania kierowane do mojego Biu
ra Poselskiego są efektem pracy także moich
Współpracowników.
Z wyrazami szacunku

opowiedzieli się za przyznaniem Polsce pomocy z fun
duszy swojego kraju.
Wystąpiłam z inicjatywą do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa
Lubelskiego i Prezydenta Puław o powołanie pierwsze
go w Polsce Muzeum Badań Polarnych, aby utrwalić

Pani Poseł jest wyjątko
wym przykładem połącze
nia profesjonalizmu w pra
cy poselskiej z wrażliwością
społeczną i pomocą lu
dziom w ich trudnych życiowych sytuacjach.
Odważnie staje w obronie puławskich zakładów pra
cy, w tym Zakładów Azotowych Puławy, nawet wów
czas, gdy inni posłowie „bronią ich” tylko teoretycznie.
Pani Poseł nie boi się ciężkiej pracy, ani trudnych
wyzwań. Nie działa w blasków fleszy, jest niezwykle
skromna. Zawsze stawia dobro Ojczyzny i jej miesz
kańców na pierwszym miejscu.
NSZZ Solidarność Ziemi Puławskiej zawsze może
na nią liczyć. A bycie Jej społecznym asystentem to
ogromny zaszczyt.

Sławomir Kamiński, Przewodniczący Rady
Oddziału NSZZ Solidarność Ziemia Puławska
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Współpracę z poseł Ga
brielą Masłowską nawiąza
liśmy blisko 20 lat temu.
W poprzednich latach
wiele uwagi poświęciła
umowie konsolidacyjnej
Puław i Tarnowa. Domagała się wglądu do niej, dbała
o transparentność prowadzonych procesów prywaty
zacyjnych, walczyła, by nie zdejmować Puław z giełdy.
Dzięki jej działaniom realizowany jest nowy blok
energetyczny zasilany Polskim węglem a nie gazem
Rosyjskim.
Troszczy się, by Puławy miały należną im pozycję
w Grupie Azoty, by nie były marginalizowane i dreno
wane. W ostatnich miesiącach interweniowała w spra
wie działań zarządu Grupy Azoty w Tarnowie.
Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie
ma dziś w naszym regionie posła, który by tyle serca
wkładał w pracę na rzecz Puław, puławskich Zakładów
Azotowych oraz ich pracowników.
Dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiła.
Sławomir Wręga,Przewodniczący Związek
Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego

