
1)  Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego oraz Lokalne standardy Urbanistyczne a w szczególności 
wskaźniki procentowe w celu zabezpieczenia terenów przed niekontrolowaną deweloperską.

2)  Komunikacja miejska i podmiejska, Kolej Metropolitarna wraz z infrastrukturą drogową, ścieżki rowerowe, chodniki, 
oświetlenia, rondo w Koninku, wiadukt nad torowiskiem, przystanek w Koninku, 

3)  Rozbudowa kompleksu szkolnego w Kamionkach, utworzenie (liceum), zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach 
i żłobkach.

4)  Utrzymanie terenów leśnych i zielonych, uchwalenie uchwały krajobrazowej, oczyszczenie jeziora, rozwój sportu 
i integracji.

5)  Bezpieczeństwo na drogach. Organizacja ruchu w strefach zamieszkania: progi, ograniczenia prędkości.
2.  Zainicjowałam prace nad arkuszem 4 Borówiec Nowy w celu zmniejszenia wskaźników zabudowy w MPZ. Opraco-

wałam wnioski do zmiany studium w kwestii: intensywności zabudowy, łącznika ekologicznego, pasa zieleni wysokiej, 
stałej strefy terenów leśnych, ograniczenia ciągu ulicy Grzybobranie, lokalizacji cmentarza komunalnego. Sfinalizo-
wałam podział sołectwa na: Borówiec i Borówiec Nowy. Zaktualizowałam Programu Odnowy Miejscowości. Wpro-
wadziłam do realizacji budowę parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kładki dla pieszych przy drodze S-11 
w Gądkach. Wprowadziłam do realizacji modernizacje ulic: Leśna Polana, Karmelowa, Jęczmienna, część ul. Spół-
dzielczej, Grzybobranie, Graniczna, Nad Potokiem. Do budżetu na 2019 wprowadziłam ul Różaną a do harmonogramu 
modernizacji ul. Maślakową, Kurkową i Wrzosową. Wprowadziłam do realizacji budowę oświetlenia przy ul. Wrzoso-
wej. Zorganizowałam trzykrotnie pokazy mody i tańca w kórnickiej OAZIE w ramach WOŚP. Zorganizowałam 3 edycji 
biegu przełajowego „Borówiecka Za-dyszka”. Zorganizowałam konkursy: „Moje wakacje, „Moje Kwiaty” oraz konkurs 
logo Borówca. Prowadziłam szkolenia dla bezrobotnych w celu uzyskania dotacji na założenie własnej działalność 
gospodarczej. Przeprowadziłam ankiety z mieszkańcami dzięki czemu zaktualizowany został rozkładu jazdy nowej 
linii 599. I wiele innych… https://www.facebook.com/profile.php?id=100008125607429

3.  Magister Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim SAP HR- 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Specjalista ds. Funduszy Unijnych. Członkini Stowarzyszenia Przyjazny Boró-
wiec oraz grupy Zielony Peryskop. Główna organizatorka biegów przełajowych Borówiecka Za-dyszka (trzy edycje) 
oraz Organizatorka pokazów mody oraz tańca na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy OAZA Kórnik a także Gal-
way, Irlandia. Społecznik i organizator wielu lokalnych akcji i przedsięwzięć, a w chwili obecnej Radna Miasta i Gminy 
Kórnik.

4.  1)  Wiem czego chcę dla mojej gminy, znam problemy mieszkańców. Jako jedna z niewielu kandydatów/ kandydatek 
opracowałam osobiście program – wizje na kolejna kadencję. Wszystkie założenia są realne i wynikają z dialogu 
z mieszkańcami (ankiety i rozmowy). 

2)  Mam wiedzę merytoryczną. Funkcja Radnej to przede wszystkim uchwalanie prawa miejscowego. Moje wykształ-
cenie i praktyka zawodowa pozwalają mi swobodnie poruszać się po ustawodawstwie oraz podejmować skutecz-
ne i spójne decyzje. 

3)  Mam doświadczenie. Jako specjalista ds. funduszy unijnych stoję na straży harmonogramów wniosków dotacyj-
nych. Moje doświadczenie w sprawowaniu funkcji Radnej Miasta i Gminy Kórnik sprawi, iż działania będą bardziej 
efektywne.

4)  Łączę kompetencje z zasadami. Stawiam sobie wysoko cele i realizuję je biorąc pod uwagę dobro społeczne, po-
czucie sprawiedliwości i zasady moralne.

5)  Głos oddany na mnie nie będzie głosem straconym. Startuję z pierwszego miejsca listy Bezpartyjni Samorządow-
cy. Nie dzielę ludzi pod kątem przynależności i stoję ponad wszelkimi podziałami.
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45 lat, zam. Borówiec

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 Nowy – obwód wyborczy nr 12, ul. Szkolna 2
ulice: Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Główna, Graniczna, 
Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa,  
Labirynt Wodny, Leśna Polana, Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, 
Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy,  
Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Teofila Wolniewicza, 
Wierzbina, Wrzosowa, Zapomnienia, Żurawinowa 

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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