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NOWE MIASTO CZEKA NA ZMIANY
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Od ponad 20 lat mieszkam w Przylepie. Już w szkole działałam na rzecz innych – m.in. w ZHP czy 
PCK. Po ukończeniu germanistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze zostałam na 
uczelni, rozpoczynając pracę naukową i dydaktyczną. Jako stypendystka rządu polskiego ukoń-
czyłam studia doktoranckie i uzyskałam tytuł doktora na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie. 
Byłam również stypendystką fundacji Hermann-Niermann-Stiftung z Dusseldorfu. Na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim byłam wicedyrektorem Instytutu Filologii Germańskiej, prodziekanem Wydzia-
łu Humanistycznego, a obecnie jestem dyrektorem Centrum Transferu Kultury Europejskiej przy 
UZ. Jestem laureatką Nagrody Rektora UZ za działalność organizacyjną, autorką kilkunastu publi-
kacji naukowych. Jako członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej pełniłam funkcję przewodniczą-
cej koła, byłam członkiem zarządu miejskiego i rady miejskiej SLD. Jestem aktywnym członkiem 
m.in. Stowarzyszenia „Pokolenia Lubuszan”, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości 
Niemieckiej w Zielonej Górze oraz Freundschaftskreis Knivsberg w Danii. 

Chciałabym, żeby nasza dzielnica Nowe Miasto nie była gorsza od tych, które od wielu lat są na 
mapie Zielonej Góry. Powiem więcej, chciałabym, żeby je kiedyś prześcignęła. Na dziś najważniej-
sze wydają mi się jednak trzy sprawy:

1. Poprawa jakości edukacji. Ważne jest bowiem, by dzieci z Nowego Miasta uczyły się w takich 
samych warunkach i na takim samym poziomie, jak w innych dzielnicach.

2. Poprawa dostępu do dobrej kultury. Owszem mamy świetlice wiejskie, w których odbywają 
się różne imprezy, ale życie kulturalne Nowego Miasta nie może kończyć się na festynach czy 
dożynkach. Nasi mieszkańcy nie są gorsi od innych, więc też muszą mieć dostęp do form kultury 
na wysokim poziomie. 

3. Poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa na nich. Drogi w Nowym Mieście wymagają remontów 
i modernizacji. Także dlatego, by poprawić bezpieczeństwo na nich. Na odnowionych drogach 
musi być więcej przejść dla pieszych, najlepiej z (wzbudzaną) sygnalizacją świetlną.

Moją kandydatką na prezydenta Jolanta Danielak. 
To nie będzie głos stracony. Polecam.

miejsce
na liście 6
SLD Lewica Razem


