
1.  Jako Radna chcę w szczególności zadbać o harmonijny, zrównoważony rozwój Gminy. Zależy mi na sfinalizowaniu 
inwestycji w zakresie kanalizacji, oświetlenia i infrastruktury drogowej. Będę szczególnie dbała o zachowanie propor-
cji pomiędzy niezbędnymi inwestycjami a utrzymaniem obszarów chronionych. Istotną dla mnie kwestią jest rozwój 
i większa dostępność edukacji. Chcę zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmianę współpracy 
ze Starostwem i Policją. 

2.  W ciągu mojej 3-letniej kadencji Sołtysa udało mi się zrealizować kilka istotnych projektów. Najważniejszy z nich to 
uporządkowanie chaosu z tablicami reklamowymi umieszczanymi przed wjazdem do Borówca. Dzięki temu nasze 
oczy cieszy piękny las. Wspólnie z Burmistrzem dwukrotnie udało się znaleźć środki na uporządkowanie terenu stare-
go cmentarza przy świetlicy. Nawiązałam współpracę z Fundacjami, które są gotowe udzielić stosownego wsparcia. 
Dzięki moim staraniom teren przy świetlicy jest monitorowany. Jestem pomysłodawcą I Turnieju Badmintona dla 
dzieci. Trudno wymienić tu mnóstwo „drobnych” tematów rozwiązywanych na telefon, maila. Każdy z nich jest ważny. 

3.  Mieszkam w Borówcu 22 lata, przeżyłam metamorfozę naszej wsi. W kadencji 2002-2006 byłam członkiem Rady 
Sołeckiej. Posiadam wyższe wykształcenie. Prywatnie mam 2 dzieci. Uwielbiam jazdę na nartach, żużel i piłkę nożną.

4.  Szanowni Państwo, lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Moja otwartość i chęć pomocy zachęcają mieszkańców 
do kontaktu ze mną. Jestem osobą dialogu, dlatego zawsze szukam płaszczyzny porozumienia. Umiem łączyć poko-
lenia. Chcę kontynuować moją pracę na rzecz rozwoju Borówca i Gminy. Wiedza, doświadczenie i odpowiedzialność 
dają mi solidne podstawy do realizacji mandatu Radnej. Dziękuję Państwu za okazane zaufanie.
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PYTANIA DO KANDYDATÓW  
NA RADNYCH Z BORÓWCA

Proszę wymienić 5 priorytetowych spraw, którymi zamierza się Pan/Pani zająć jako radny/radna?1
Co do tej pory udało się Panu/Pani zrobić dla mieszkańców Gminy Kórnik?2
Proszę przedstawić w maksymalnie 5 zdaniach swoją sylwetkę. 3
Dlaczego mieszkańcy Borówca mieliby zagłosować na Pana/Panią?4

sołectwo Borówiec – okręg nr 2, obwód wyborczy nr 7, ul. Szkolna 2
ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa, Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa,  
Kręta, Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, Malinowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, Na Skarpie, 
Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Piaskowe, Osiedle, Zielona Polana, Polna, Poznańska,  
Prosta, Przy Krzyżu, Rekreacyjna, Skryta, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Wiśniowa, 
Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek, Zielona, Zielona Dolina, Zimowa i Źródlana

Abyśmy mieli szansę dokonania 
najlepszego wyboru, kandydatom 
na radnego mieszkającym w Bo-
rówcu, postanowiliśmy zadać ten 
sam zestaw pytań. Odpowiedzi 
publikujemy poniżej, bez dokony-
wania jakichkolwiek zmian redak-
cyjnych. Od niektórych kandyda-
tów odpowiedzi nie otrzymaliśmy.
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