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Abyśmy mieli szansę doko-
nania najlepszego wyboru, 
kandydatom na burmistrza 
mieszkającym w Borówcu, 
postanowiliśmy zadać ten 
sam zestaw pytań. Odpowie-
dzi publikujemy poniżej, bez 
dokonywania jakichkolwiek 
zmian redakcyjnych. Od nie-
których kandydatów odpo-
wiedzi nie otrzymaliśmy.

1.  W mojej opinii, co wyrażałam od początku, gdy tylko zobaczyłam, to skandal że Borówiec został podzielony między te 
dwa okręgi, jakże różne pod względem potrzeb a nawet samego usytuowania. Zrobiono tak wbrew logice i interesowi 
mieszkańców Borówca, tylko po to, żeby okręg 3 nie stał się okręgiem 6 mandatowym. Zrobiono krzywdę nie tylko 
Borówcowi, ale też szeregu mniejszych wsi, które przez takie działanie również mogą stracić szansę na swojego re-
prezentanta w Radzie Miasta. Jako kandydatka na stanowisko burmistrza sprzeciwiam się takim sztucznym podziałom 
i nie rozumiem, jak radni pochodzący z tego rejonu mogą popierać osobę, która legitymizuje taką politykę. Z listy „MY 
Kórniczanie” startuje troje kandydatów z Borówca: w okręgu 2, czyli obejmującym sołectwo Borówiec, jest 2 kandydatów 
z tego sołectwa (Dorota Buchalska i Jarosław Janowski) a w okręgu 3 – członkini rady sołeckiej i mieszkanka Borówca 
Nowego, Marzena Bilińska-Fiałkowska. Borówiec, jak wynika z arytmetyki, powinien mieć przynajmniej 2 reprezentan-
tów w Radzie Miasta Liczę, że tak będzie. Dlatego zachęcam do głosowania na kandydatów z KWW „MY Kórniczanie”!

2.  Dopilnuję, aby w kolejnych wyborach podział na okręgi był podziałem szanującym przede wszystkim integralność 
miejscowości i na pewno nie dopuszczę do powtórzenia sytuacji z tegorocznych wyborów. Jako burmistrz zamie-
rzam kierować się interesem całej gminy i dbaniem o jej zrównoważony rozwój.

3.  Skanalizowanie gminy Kórnik – dziś tylko 16% wsi jest skanalizowanych.
•  Zahamowanie chaosu rozwojowego i wspieranie zrównoważonego rozwoju.
•  Wprowadzenie wieloletnich, mierzalnych programów inwestycji w infrastrukturę (drogi, oświetlenie, chodniki, ścieżki 

rowerowe, progi itp.) 
•  Zapewnienie elastycznych przedszkoli i żłobków blisko domów oraz szkół przyjaznych dzieciom.
•  Ochrona środowiska (oczyszczenie jezior, walka ze smogiem, strefy chronionego krajobrazu, zadrzewianie dróg 

i ulic, wspieranie transportu publicznego).
Wszystkie nasze zamierzenia zawarte są w 8 punktach programowych dla Miasta i Gminy Kórnik. 

4.  Jako sołtyska Kamionek doprowadziłam do instalacji monitoringu podpiętego pod system kórnickiej Straży Miejskiej. 
Kamionki posiadają też jako jedyna wieś w gminie czujnik jakości powietrza. Jestem autorką zwycięskiego projektu 
Budżetu Obywatelskiego „Rozświetlone Kamionki”. Odkąd jestem sołtyską – tereny wspólne w Kamionkach są syste-
matycznie doposażane, remontowane a zieleń zadbana. Stworzyłam i prowadzę stronę facebookową Kamionki koło 
Poznania, oraz grupę Kamionki – pomoc wzajemna. Działam skutecznie na rzecz lokalnej społeczności – w ciągu 
2 lat złożyłam ponad 30 merytorycznych wniosków do UM w Kórniku z czego część doczekała się realizacji.

5.  Managerka, właścicielka firmy od kilkunastu lat. Przez lata zajmowała się zarządzaniem – spółkami, zespołami, 
działami w firmach. Ostatnio kierowała działem marketingu w Teatrze Polskim w Poznaniu. Pomysłodawczyni i or-
ganizatorka Wolnego Targu. Radna w latach 2006-2010. Autorka Ośmiu punktów programowych dla miasta i gminy 
Kórnik – jako burmistrz i liderka klubu radnych MY Kórniczanie zamierza skutecznie zmieniać obraz naszej gminy. 

6.  Jako sołtyska w sąsiednich Kamionkach znam, jak żaden inny kandydat, specyfikę i bolączki takich miejscowości jak 
Borówiec. To m.in. problemy z infrastrukturą drogową, komunikacją, czy chaos przestrzenny. Zamierzam zarządzać 
gminą Kórnik z wizją, sprawiedliwie, inwestować za pomocą mierzalnych narzędzi i sprawić, że Kórnik będzie jeszcze 
lepszym miejscem do życia dla nas, mieszkańców.

1.  Decyzja Rady Miejskiej była podyktowana ustawą ze stycznia b.r., która zmieniła Ordynację wyborczą i wprowa-
dziła w gminach powyżej 20 000 mieszkańców wielomandatowe okręgi wyborcze. Nie widzę w takim podziale 
Borówca żadnego zagrożenia, gmina posiada 26 000 mieszkańców i niespełna 20 000 uprawnionych do głosowa-
nia. Borówiec to około 2000 uprawnionych do głosowania, więc statystycznie otrzyma 2 mandaty, w sprzyjających 
warunkach może nawet 3, osobiście mam już swoje faworytki. Ponadto uważam, że przy następnych wyborach 
okręgi wyborcze zostaną zmienione, ze względu na dynamiczny przyrost mieszkańców w Kamionkach, Czmoniu, 
Czołowie, Robakowie, Dachowie, który jest o wiele większy niż w Borówcu. Pamiętajmy, że ilość mieszkańców 
przekłada się na ilość mandatów. Doskonałym przykładem jest miasto Kórnik, które straciło w tych wyborach  
jeden mandat.

1.  Nie nadesłano odpowiedzi.

3.  Główne założenia programowe:
1)  Chcemy kontynuować budowę dróg, chodników, oświetleń oraz ścieżek rowerowych.
2)  Rozpoczęliśmy projektowanie kolejnych etapów kanalizacji, priorytetem jest kontynuacja tych zadań.
3)  Zabezpieczymy potrzeby edukacyjne oraz oświatowe. 
4)  Wprowadzimy program komunikacji publicznej obejmujący kolej metropolitalną, kartę PEKA na trasie Bnin – Poznań  

oraz darmową komunikację do miejsc przesiadkowych.

Jakie zagrożenia, a może szanse dla rozwoju Borówca stwarza przydzielenie Borówca do dwóch 
okręgów?1
Jak zamierza Pan/Pani jako Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik przeciwdziałać zagrożeniom,  
o których wspomina Pan/Pani w odpowiedzi na pierwsze pytanie?2

Proszą wymienić 5 priorytetowych spraw, którymi zamierza się Pan/Pani zająć jako burmistrz?3
Co do tej pory udało się Panu/Pani zrobić dla mieszkańców Gminy Kórnik?4
Proszę przedstawić w maksymalnie 5 zdaniach swoją sylwetkę. 5
Dlaczego mieszkańcy Borówca mieliby zagłosować na Pana/Panią?6
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