
„A jeśli kto może niech ku pożytku
dobra wspólnego pomoże”

J. Kochanowski
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Od pół wieku jestem zielonogórzanką. Całe swoje zawodowe życie związałam z oświatą, harcerstwem
i działalnością w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z wykształcenia jestem nauczycielką języka polskiego. 
W ostatniej kadencji byłam radną. Aktywnie pracowałam w komisji edukacji i rodziny.

Dzięki Państwu mogłam zrealizować między innymi :
• parking przy ul. Porzeczkowej i Agrestowej,
• współfi nansowanie naprawy boiska sportowego przy kościele św. Józefa,
• postawienie ławeczek przy przystankach autobusowych ul. Porzeczkowa, Prosta, Zacisze, Działkowa,
• wsparcie hospicjum przy kościele św. Józefa,
• wsparcie fi nansowe z budżetu radnego Komendy Chorągwi ZHP,
• nadanie nazwy - Rondo Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz Skwer „Korczakowcy”
• częściowy remont ul. Węgierskiej, 
• zabezpieczenie dla najbiedniejszych rodzin paczek żywnościowych - 45 rodzin, 
• współuczestniczyłam w bardzo wielu inicjatywach m.in. powstania boiska na Zaciszu,
• zabezpieczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych (np. ul. Grottgera),
• wspieranie młodzieży uzdolnionej sportowo,
• wsparcie młodzieży polonijnej z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Rumunii.

Zapewniam Państwa, że będę nadal zabiegać między innymi o:
• dalsze podnoszenie poziomu oświaty poprzez zwiększenie oferty na różnych poziomach edukacji,
• równomierny rozwój najmłodszych obywateli naszego miasta,
• zmniejszenie skutków bezrobocia,
• kompleksowy program pomocy osobom niepełnosprawnym,
• zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez pełny monitoring osiedli i miasta
• stworzenie optymalnych warunków dla życia rodzin, młodzieży i seniorów naszego miasta,

Żeby to było możliwe, potrzebny jest Państwa głos.
Pragnę podziękować za zaufanie, pomoc, okazywaną wielokrotnie sympatię i wsparcie. 

WSPÓLNIE MAMY KILKA WAŻNYCH SPRAW DO ZAŁATWIENIA !

Serdecznie dziękuję za każdy oddany na mnie głos.



II Armii, Afrodyty, Agrestowa, Aleja Wojska Polskiego od numeru 10, Ananasowa, Apolla, Aresa, Artemidy, 
Ateny, Bananowa, Stefana Batorego numery nieparzyste od nr 69 i parzyste od nr 118, Braci Gierymskich, 
Budziszyńska, Bułgarska, Ceramiczna, Józefa Chełmońskiego, Chemiczna, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, 
Dąbrówki, Dekoracyjna, Demeter, Dionizosa, Xawerego Dunikowskiego, Dworkowa, Działkowa, Elektrono-
wa, Energetyków, Fajansowa, Figowa, Foluszowa, Francuska, Grabowa, Heliosa, Heraklesa, Hermesa, Hery, 
Hiszpańska, Hoffmana, Anny Jagiellonki, Jesionowa, Kamionkowa, Keramzytowa, Klinkierowa, Kokoso-
wa, Juliusza Kossaka, Kraljevska, Kręta, Krośnieńska, Leśna, Lotników, Magnacka, Jacka Malczewskiego, 
Mała, Melpomeny, Piotra Michałowskiego, Migdałowa, Miodowa, Modrzewiowa, Naftowa, Nike, Objazdowa, 
Olchowa, Osadnicza, Porcelanowa, Porzeczkowa, Posejdona, Prosta, Różana, Rydza-Śmigłego, Słowacka, 
Tomasza Sobkowiaka, Szlachecka, Św. Trójcy, Świerkowa, Węgierska, Wiejska, Wrzosowa, Leona Wyczół-
kowskiego, Stefana Wyszyńskiego od nr 29 do nr 165, Zacisze, Jana Zamoyskiego, Zaściankowa, Zeusa, 
Zimna, Zjednoczenia od nr 12.

ŻYCZĄC MIŁEGO DNIA DEDYKUJE KILKA MYŚLI

Ulice Okręgu Wyborczego  nr 1

„Szczęście to jedyna rzecz,
którą się mnoży, jeśli się ją dzieli”.
    Albert Schweitzer

„Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń                                            
do swoich pragnień, lecz swoje pragnienia
do biegu wydarzeń – a będziesz szczęśliwy”.
    Epitet z Hierapolis

„Obowiązkiem każdego obywatela  
jest uczestniczyć aktywnie, w duchu solidarności,
w budowie społeczeństwa, w umacnianiu pokoju      
między różnymi społecznościami
i w uczciwym zarządzaniu wspólnym dobrem”.
                                                         Jan Paweł II

„Zamiast czekać na dobroć innych 
sami napełnijmy  codzienne życie dobrocią”.
    Ks.kard.S.Wyszyński

„Być radosnym, dobrze czynić 
i wróblom pozwolić ćwierkać
 – to najlepsza filozofia”.
  Św. Jan Bosko

„To, co możesz uczynić,
 jest tylko maleńką kroplą   w ogromie 
oceanu, ale właśnie jest tym co nadaje 
znaczenie twojemu życiu”.
   Albert Schweitzer

„Nigdy nie jest za późno
 aby zacząć kochać drugiego człowieka           
i ofiarować mu choć odrobinę
dobroci i radości”.
                                Anna Szczepańska

„Szczęściem jednego człowieka,
jest drugi człowiek. 
                                J.P Sartre


