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Kandydatka
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Jestem aktywnym społecznikiem. Zainicjowałam i współtworzyłam Partnerstwo Ulic
Zielonej Białołęki "Moja Białołęka". Pełnię w stowarzyszeniu funkcję prezesa i koordy-
natora inicjatyw lokalnych. Dzięki nim, przy współdziałaniu różnych podmiotów,
powstaje park przy Ruskowym Brodzie z placami zabaw, nowy most nad Kanałem
Żerańskim, jest rozbudowywana szkoła przy ul.Kobiałka.

Białołęka od kilku lat stała się moją pasją. Postrzegam ją jako dzielnicę dużych
możliwości, zamieszkałą przez aktywnych ludzi i oczekujących wysokiej jakości życia.

Z wykształcenia jestem socjologiem. Ukończyłam Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Jako socjolog uważam, że procesy urbanizacyjne powinny przebiegać tak, aby
zapewnić mieszkańcom godziwe, bezpieczne warunki życia, możliwość rozwijania
zainteresowań, w szczególności młodzieży, oraz udogodnienia dla osób starszych.
Miasto powinno być budowane dla ludzi.

Zawodowo pracuję w agencji reklamowej HUMA - firmie rodzinnej istniejącej na rynku
od 19 lat. Moja firma jest laureatem pierwszej nagrody na Ogólnopolskim Konkursie
Wydawnictw Reklamowych IDEA.

Prywatnie jestem żoną ukochanego męża Aleksandra. Mamy dwie córki (10 lat i 7 lat),
które uczą się w pobliskiej szkole podstawowej. Mam 38 lat. Mieszkam na Zielonej
Białołęce od 6 lat. Urodziłam się w Warszawie, wcześniej mieszkałam w pobliżu
- po drugiej stronie Trasy Toruńskiej, na Bródnie. Moim hobby jest żeglarstwo,
fotografia, wycieczki rowerowe, podróże.

Serdecznie zapraszam na stronę internetową, na której prezentuję inicjatywy, zdjęcia,
relacjonuję jak walcząc o wsparcie władz miasta, o środki na most na Kobiałce w akcji
obywatelskiej zawiozłam krowy do Warszawy.

Z poważaniem

Agnieszka Borowska

www.agnieszkaborowska.pl
Zmieniam Białołękę na lepsze.
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Marcin KorowajAgnieszka Borowska
Zmieniam Białołękę na lepsze.

Jako prezes stowarzyszenia Moja Białołęka w ciągu kilku lat działalności
społecznej podjęłam wspólnie z różnymi podmiotami kilkadziesiąt inicjatyw.
Koordynowałam pracę czterech grup tematycznych, zdobywając w działaniu
praktyczną wiedzę z obszarów: zagospodarowania przestrzennego,
infrastruktury i komunikacji, edukacji i historii, zagospodarowania czasu
wolnego. Stałam się ekspertem białołęckich spraw.

- utworzyć nowe połączenie autobusowe do tramwaju na Annopolu,
zmodernizować ulice dojazdowe do tramwaju: Przykoszarową, Szlachecką,
Daniszewską,

- wybudować parking przy tramwaju na Annopolu
- zmodernizować skrzyżowania ul. Skarbka z Gór – Berensona; ul. Juranda ze

Spychowa–Ostródzka,ul.KątyGrodziskie–Zdziarska,ul.Zdziarska–Ostródzka
- zmodernizować ulicę Kąty Grodziskie

- uczniów docierających do szkół, tj. dokonać analizy sytuacji każdej ze szkół,
podjąć działania o odpowiednie parkingi przy szkołach, ścieżki rowerowe,
przeprowadzić akcję rowerzysto bądź widoczny

Jeśli dzięki Państwa poparciu zostanę Radną, dołożę wszelkich starań, by:

poprawić komunikację i infrastrukturę

poprawić bezpieczeństwo

- wybudować parking przy Stacji Płudy, zwiększyć częstotliwość kursowania
SKM

Zmieniam Białołękę
na lepsze

- zainicjować powstanie Jednostki Straży Pożarnej
- zainicjować powstanie studium rewitalizacji wałów przeciwpowodziowych

rzeki Długiej

- zainicjować powstanie liceum,
- przy szkole na ul. Głębockiej ulokować bibliotekę dla dzieci, młodzieży

i dorosłych
- współtworzyć filię Domu Kultury z miejscem na warsztaty pozaszkolne

tzw. Mazowieckie Centrum w Centrum, czyli edukacyjną zagrodę wiejską
- wybudować boisko na terenie rekreacyjnym przy ul. Ruskowy Bród
- dbać o dialog pomiędzy mieszkańcami, a radnymi

- podjąć działania na rzecz powstania Centrum Lokalnego na ul. Ostródzkiej,
- założyć park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman,
- chronić wody gruntowe, rozwijać wodociągi i kanalizację

zadbać o edukację, kulturę, sport, sprawy społeczne

poprawić jakość życia:

Jako matka nauczyłam się reagować na bieżąco, ponieważ dzieci rosną szybko
i należy problemy rozwiązywać TU i TERAZ. Czas ucieka.
Nasza dzielnica rozwija się bardzo dynamicznie. Dlatego działam. Daję temu
wyraz w Stowarzyszeniu „Moja Białołęka”, Komisjach Dialogu Społecznego,
Radzie Programowej Białołęckiego Ośrodka Kultury. Proszę sprawdzić.
Na swojej stronie internetowej zamieszczam aktualności, perspektywy dla
dzielnicy i inne informacje dotyczące nas wszystkich.

Serdecznie zapraszam.
www.agnieszkaborowska.pl


