KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ - ZDZISŁAW BANAŚ - http://www.zdzislawbanas.pl/
Barbara Bochenek

Witam Państwa serdecznie,
Nazywam się Barbara Bochenek. Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wiedzę i zainteresowania w zakresie
finansów i ekonomii wykorzystuję w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jestem nauczycielem, ekspertem do spraw
metali szlachetnych, a także pomagam ludziom z problemami prawno-finansowymi.
Jako życiowa optymistka wierzę w ludzi, bo przecież dla nich i razem z nimi możemy stworzyć coś cennego. Wiem, że problemy
należy rozwiązywać, a nie omijać, dlatego od 12 lat pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej starałam się jednoczyć ludzi.
Mam świadomość, że tylko spokój, pozytywne myślenie i konstruktywne rozmowy przynoszą dobre rozwiązania.
Minioną kadencję oceniam jako kolejny nasz wspólny sukces na wielu płaszczyznach. My mieszkańcy gminy chcemy jeszcze więcej,
chociaż nasi sąsiedzi zazdroszczą nam dynamicznego rozwoju. To dzięki wytrwałości w dążeniu do celu, mimo wielu przeciwności,
otwartości na nowości współczesnego świata, zrozumieniu i tolerancji we współpracy radnych , burmistrza i pracowników urzędu
możemy mówić o sukcesie.
Będąc od 12 lat radną miałam możliwość poznać całą gminę i jej potrzeby. Oczywiście najbliższe memu sercu jest moje sołectwo.
Jestem mieszkanką Kuźnicy Warężyńskiej od urodzenia, dlatego problemy tego środowiska są mi dobrze znane. Wiele zostało
zrobione dla poprawy i urozmaicenia życia jej mieszkańców.
Najważniejsze to:

■
■
■
■
■
■
■
■
■

nowa nakładka na drodze powiatowej w Kuźnicy Warężyńskiej
siłownia zewnętrzna przy placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej
przekazanie gminie terenu Kółka rolniczego w Warężynie
budowa placu zabaw w Warężynie
modernizacja skrzyżowania z drogą E86
budowa przystanku w Kuźnicy Podleśnej
wymiana starego wodociągu na nowy
wymiana drewnianych słupów energetycznych
budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Kuźnicy Warężyńskiej do Wojkowic Kościelnych

Oczywiście plany na przyszłość są ambitne, a do nich należą:
■
■
■
■

nakładki asfaltowe w Kuźnicy Piaskowej, Kuźnicy Podleśnej
zabudowa terenu byłego Kółka Rolniczego w Warężynie
wymiana wodociągu w Kuźnicy Warężyńskiej
budowa bezpiecznego połączenia drogowego Kuźnicy Podleśnej z drogą E86

Chcę przyczynić się do realizacji tych planów i dlatego kandyduję na radną w najbliższych wyborach do Rady Miejskiej w okręgu nr
15.
Mam nadzieję, że dzięki Państwa głosom będę mogła się wykazać skutecznością.

Konieczna jest Wasza obecność na wyborach 21 października 2018 r. Pozostając w domu nie przyczynicie się do
słusznego według Was wyboru!
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