
1.  Zwiększenie środków na budowę dróg i chodników. Całkowite skanalizowanie i oświetlenie ulic. Poprawa estetyki wsi, 
uporządkowanie chaosu reklamowego, wprowadzenie ustawy krajobrazowej Czyste drogi i chodniki – instalowanie 
psich pakietów. Czyste powietrze – instalowanie czujników smogu. Bezpieczeństwo na drogach – syg nalizacja spo-
walniająca prędkość.

2.  Doprowadzenie do uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego łącznika ekologicznego wzdłuż rzeki GŁU-
SZYNKI. Uruchomienie połączenia autobusowego BORÓWCA z Kórnikiem linia nr 599. Przebudowa ul. Klonowej, 
Ładnej i Uroczej. Zablokowanie zabudowy działki na cele handlowe u zbiegu ulic Dębowa – Poznańska. Ustanowienie 
drogi dojazdowej przy ulicy Kempingowej 83 do posesji mieszkańców.

3.  Od 16 lat mieszkanka Borówca. Mężatka, dwójka dzieci. Członkini „Przyjaznego Borówca”. 7 lat zasiadałam w Radzie 
sołeckiej. Jako sołtyska Borówca zostawiłam po sobie uporządkowany teren przy świetlicy z piękną nowo wybudo-
waną wiatą biwakową i zielenią posadzoną własnymi rękoma. W 2014 r. mieszkańcy wybrali mnie do Rady Miasta 
i Gminy Kórnik. Pracowałam w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej, 
Komisji Budżetu i Finansów oraz doraźnie w Komisji Statutowej.

4.  Jestem bardzo zaangażowana w rozwój naszej miejscowości. Leżą mi na sercu problemy mieszkańców Borówca. 
Mieszkańcy mogą na mnie liczyć, zawsze znajdę dla nich czas – tak jak dotychczas.

1.  Wieloletnie zaniedbania w sferze infrastruktury (kanalizacja, naprawa dróg i oświetlenie) w Borówcu i całej gminie 
powodują stan, że należy je traktować priorytetowo. Prace muszą być tu przemyślane, zintegrowane i zaplanowane 
w czasie. Mieszkańcy muszą mieć dostęp do informacji o stanie zaawansowania projektów i ich harmonogram. Waż-
nym problemem gminy jest sfera bezpieczeństwa obejmująca szereg zagadnień poczynając od monitoringu, poprzez 
wytyczenie i budowę dróg rowerowych, zwalniającą sygnalizacją świetlną, kończąc na montowaniu progów zwalnia-
jących na nowo remontowanych ulicach, gdzie kierowcy w terenie zabudowanym znacząco przekraczają prędkość 
jazdy. Wykorzystując moje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w obszarze kultury fizycznej chciałbym 
się zająć integracją mieszkańców poprzez aktywność fizyczną, różne jej formy dostępne dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych (szczególnie seniorów). Gmina Kórnik posiada wspaniałe walory środowiskowe do rozwoju aktywności 
fizycznej i podnoszeniu zdrowia. Potrzebni są jednak animatorzy w poszczególnych miejscowościach, którzy dadzą 
impuls, zachęcą mieszkańców do podjęcia aktywności indywidualnie bądź w grupie. Powyższe zamierzenia muszą 
być projektowane i wdrażane przy akceptacji i współudziale mieszkańców. W tym celu należy udoskonalić lub opra-
cować system informacji oraz komunikacji mieszkańców z urzędem, przyjaznym urzędem gdzie wartością będzie 
sprawna i całościowa obsługa mieszkańców.

2.  Do tej pory nie byłem formalnie związany np. z Radą Sołecką i innymi organizacjami w Borówcu. Jednakże przez 
ostatnie kilka lat współdziałałem z Paniami Sołtyskami Borówca i Borówca Nowego. Organizowałem i współorgani-
zowałem rajdy rowerowe wiosną i jesienią, marsze nordic walking (m.in. z okazji Dnia Niepodległości), organizowałem 
i prowadziłem cykl spotkań w ramach kursu fotografowania, zrealizowałem pokazy fotograficzne podczas „Biesiad 
na koniec lata” (2017 i 2018) ukazujące niepowtarzalność i wyjątkowość Borówca („Borówiec” oraz „W dolinie Głu-
szynki”., prowadziłem dokumentację fotograficzną podczas WOŚP oraz” Borówieckiej Zadyszki”. Przez ostatnie lata 
aktywnie wspierałem głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego odwiedzając znaczną część mieszkańców 
Borówca i informując o realizowanych projektach. Podobną akcję informacyjną prowadziłem w sprawie budowy sieci 
internetowej, co zakończyło się sukcesem

3.  51 lat, żonaty, dwóch synów, zamieszkały w Borówcu, bezpartyjny, wykształcenie wyższe (Akademia Wychowania 
Fizycznego), doktor nauk o kulturze fizycznej, menedżer sportu. Sportowiec, wioślarz, uczestnik mistrzostw świata 
oraz Igrzysk Olimpijskich (Barcelona 1992), trener wioślarstwa na poziomie klubowym i w reprezentacji kraju, wycho-
wawca młodzieży. Obecnie wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, wieloletni prezes klubu 
sportowego AZS AWF Poznań. 

4.  Borówiec to duża i piękna miejscowość która potrzebuje silnego głosu w radzie. Będę zmierzał do rozwoju „społe-
czeństwa obywatelskiego” gdzie mieszkańcy mają możliwość rozwoju, decydują o jego kierunku, mogą zaspoka-
jać własne potrzeby poprzez podejmowanie określonych inicjatyw i różne formy aktywności społecznej co będzie 
zmierzało m.in. do integracji i utożsamiania się z Borówcem. Jestem praktykiem który słowa przekuwa w działanie 
i zwycięstwo.
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Wybierz mądrze i zagłosuj!
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