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Elżbieta Stawicka

 Szanowni Mieszkańcy Żelisławic!

Nazywam się  Elżbieta Stawicka,  jestem rodowitą  mieszkanką Żelisławic.  Przez  wiele  lat  prowadziłam gospodarstwo rolne.
Doskonale znam specyfikę i potrzeby środowiska, z którego się wywodzę. Wrażliwość na potrzeby innych oraz zaangażowanie
społeczne wyniosłam z domu rodzinnego, obserwując pracę i aktywną działalność mojego ojca, który był sołtysem wsi. To, aby
mieszkańcom naszej wsi żyło się lepiej, jest dla mnie bardzo ważne i bliskie.

Pełniąc od ponad dwudziestu lat funkcję przewodniczącej KGW w Żelisławicach, kultywuję tradycje i zwyczaje ludowe. Zdaję sobie
sprawę, że w dzisiejszych czasach potrzeba nam szacunku i zachowania pamięci o przeszłości.

Zmiany w naszej miejscowości, spowodowały ogromny spadek gospodarstw rolnych. Pomimo tego, Żelisławice się rozbudowują się i
przybywa nowych mieszkańców. Z tych powodów zmieniły się priorytety dla naszej miejscowości. Aby Żelisławice w dalszym ciągu
się rozwijały, a mieszkańcom żyło się lepiej, należy wspólnymi siłami podjąć wyzwania, jakie przed nami stoją. Kandydując na radną
Żelisławic  z  Komitetu  Wyborczego Zdzisława Banasia,  jestem przekonana że  uda się  urzeczywistnić  program i  wizję  naszej
miejscowości jako miejsca, do którego warto wracać i warto żyć.

W nadchodzącej kadencji będę zabiegała o zrealizowanie następujących przedsięwzięć:

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Piastów i Ostoi■

Budowa kolektorów słonecznych, budowa paneli fotowoltanicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę w budynkach■

jednorodzinnych
Budowa drogi do Pińczyc■

Remont ul. Piastów i Przyszłości■

Modernizacja dróg gruntowych na terenie Żelisławic■

Pozyskiwanie dotacji dla organizacji działających na naszym terenie■

Nawiązywanie ścisłej współpracy z Radnymi Powiatowymi w celu polepszenia infrastruktury i bezpieczeństwa na i przy drogach■

powiatowych
Połączenie Żelisławic z Siewierzem ścieżką rowerową■

Nawiązanie ścisłej współpracy ze służbami porządkowymi w celu dbania o czystość, wykaszanie traw i przydrożnych krzewów na■

terenie Żelisławic
Kontynuacja projektu LOWE■

Proszę poparcie mojej kandydatury w wyborach w dniu 21 października 2018 r.

Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Banasia


