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Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina wspiera i prosi o poparcie  dla naszej kandydatki
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pozycja

Materiał  Wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

AMBITNA, 
RZETELNA
I WIARYGODNA

1 okręg wyborczy 
Bronowice
Sławinek 
Stare Miasto 
Śródmieście 
Wieniawa

BEZPARTYJNA 
KANDYDATKA Z BRONOWIC  
DO RADY MIASTA LUBLIN

Szanowni Państwo
Startuję w wyborach, gdyż jak wielu 

z Was, jestem sfrustrowana obietnica-
mi wyborczymi i sporami między par-
tiami. Jestem bezpartyjna. Bliskie są 
mi losy Naszego Miasta, w szczegól-
ności Dzielnicy Bronowice, gdzie się 
urodziłam i wychowałam. Zależy mi 
także na rozwoju innych dzielnic Lu-
blina, takich jak: Sławinek, Stare Mia-
sto, Śródmieście, Wieniawa i mieszka-
jących tu ludzi.

Swoje doświadczenie życiowe zdo-
byłam działając społecznie w Spo-
łecznym Komitecie Mieszkańców 
Lublina, walcząc z niekompetencją  
i niedecyzyjnością urzędników. Chcia-
łabym, idąc do Rady Miasta Lublin, aby 
w tym mieście żyło się lepiej i nie tyl-
ko obecnej władzy ale i mieszkańcom 
„Koziego Grodu”. Jako Lublinianka 
od urodzenia, żona i matka dwóch 
wspaniałych synów, proszę Państwa  
o pójście do wyborów i o głos na tych, 
którzy będą walczyć o lepsze jutro  
a nie o wyższą dietę, własne interesy 
lub będą zasiadać w radach nadzor-
czych miejskich spółek.

Ten list napisałam dlatego, że je-
stem zbulwersowana tym, jak wielu 
ludzi przypisuje sobie rzeczy, które 
wydarzyłyby się, bez względu na to 
czy oni tam byli czy nie, siłą działania 

gospodarzy obiektów takich jak szko-
ły, przychodnie zdrowia, szpitale, ad-
ministracje, czy takiej jak Wspólnoty 
Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszka-
niowe.

Nasuwa się pytanie: dlaczego dzi-
siaj ktoś obiecuje remonty ulic, ciągów 
pieszych, parkingów i innych niezbęd-
nych inwestycji w dzielnicach, a był  
w Radzie Miasta od 4 do 16 lat, dlacze-
go nie zrobiono tego do tej pory, mieli 
na to tyle lat.

Można by mnożyć przykłady takie-
go obiecywania, ale nie ma to sensu. 
Jeżeli ktoś był nieskuteczny zasiadając 
w Radzie Miasta  Lublin przez wiele 
lat, nie wierzę, że nagle dokona cudu.

Nie pozwólmy na to by z prądem 
rzeki, gdzie woda poniesie, popłynęła 
nasza przyszłość.

Wyznaczmy konkretny kurs i do-
płyńmy do celu.

Niczego nie obiecuję, oprócz tego, 
że będę pracowała dla wspólnego do-
bra i razem z Państwem, tak jak czynię 
to już od kilkunastu lat.

Razem rozwiążemy część proble-
mów Naszej Dzielnicy i Naszego 
Miasta. jeden człowiek nie rozwiąże 
problemów tysięcy ludzi. Musimy je 
rozwiązać wspólnie.

Nazywam się Edyta Bochniarz-Tyra. 
Mam 39 lat. Jestem mężatką, mam wspaniałego męża i dwóch wyjątkowych synów – Mikołaja  
i Eryka. Bronowice to moja „Mała Ojczyzna”.  Tu się urodziłam, wychowałam i tu mieszkam. Jestem kan-
dydatką BEZPARTYJNĄ do Rady Miasta Lublin na liście PiS. Posiadam wyższe wykształcenie, ukończyłam 
studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pra-
cuję zawodowo i społecznie w Wspólnotach Mieszkaniowych oraz Społecznym Komitecie Mieszkańców 
Lublina.  Jestem Sekretarzem Zarządu. Znam nasze problemy i potrzeby.
Proszę o Wasz głos.

Moje credo:

Nie lewica, nie prawica, liczy się człowiek! 
A praca społeczna to służba.
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SZANOWNI PAŃSTWO
Od 12 lat mieszkańcy Bronowic nie 

mają swojego przedstawiciela w Radzie 
Miasta Lublin. Pan Marcin Pogorzałek 
też nie był mieszkańcem naszej dzielni-
cy, tylko Świdnika. W każdej dzielnicy 
miasta jest wiele spraw do załatwienia. 
Dzielnicom mającym swojego Radnego 
łatwiej jest te problemy realizować.

Bronowice są podwójnie upośledzo-
ne, bo nie mają Radnych Miasta a wybra-
ny Zarząd Dzielnicy od dwóch kadencji 
wszystkie sprawy mieszkańców „olewa”, 
dbając wyłącznie o przyznaną dietę, we-
dle zasady „patriota idiota”.

Na szczęście to co się na Bronowi-
cach dobrego dzieje to praca Społecz-
nego Komitetu Mieszkańców Lublina, 
który powstał z inicjatywy Lubelskich 
Wspólnot Mieszkaniowych, w którym 
mam swój skromny udział, gdyż jestem 
Sekretarzem. Są to wybudowane skwery 
wypoczynkowo-rekreacyjne  
o imionach Wielkich Polaków, ciągi 
piesze i place zabaw. Termomoderniza-
cje budynków – Wspólnot Mieszkanio-
wych, nowe elewacje, ich remont (wy-
miana instalacji elektrycznej, wod.-kan., 
gazowej) wraz z otaczającymi terenami. 

 
Skwer u zbiegu ulic Jesiennej i Zimowej 
 

Centrum Młodzieży „Nie Lękajcie się”

To także przystosowanie „ stodoły 
sklepowej” przy ul. Łabędziej 15 na 
Centrum Młodzieży n„Nie Lękajcie Się” 
i budowa boisk sportowych „ORLIK”. 

Boisko Orlik

To również funkcjonalna kryta pły-
walnia z urządzeniami do odnowy biolo-
gicznej i rehabilitacji, której zazdroszczą 
nam inne dzielnice, a tylko dzięki zebraniu 
1700 podpisów mieszkańców dla podję-
cia obywatelskiej uchwały Rady Miasta 
Lublin, ten piękny obiekt mógł powstać. 

Basen przy ulicy Łabędziej 

Spełniły się również wieloletnie po-
stulaty (od 12 lat) tj. budowa nowej sie-
dziby VI Komisariatu Policji w Lublinie, 
wprawdzie lokalizacja jest inna, ale nie 
chodzi tu o budynek, tylko o zwiększe-
nie etatów dla Policji jak i sprzętu, aby 
było bezpieczniej. Budowę rozpoczęto 
18 grudnia 2017 r. a zakończenie plano-
wane jest na lipiec 2019 r. na obchody 
100-lecia Policji w naszym kraju. 

 

Budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie

Jest to wielki wysiłek całego Społecz-
nego Komitetu Mieszkańców Lublina, 
z którego się wywodzę, gdyż było wie-
lu przeciwników tej inicjatywy, włącznie  
z byłymi i obecnymi Radnymi Rady Mia-
sta Lublin i Rady Dzielnicy Bronowice.

Mój program jako Radnej Miasta 
 Lublin – jeśli Państwo mi zaufają, obej-
muje realizacje spraw ważnych – cza-
sami drobnych, takich jak oświetlenie 
ulic ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców. Ale są sprawy przyszło-
ściowo  bardzo ważne, jak remont ulic 
wraz z miejscami parkingowymi przy 
ul. Pogodnej, Sokolej, Puchacza, Sowiej, 
Szczyglej, Słowiczej, Bronowickiej, Fir-
lejowskiej i wielu, wielu innych.

Ulice wymagające pilnego remontu: 

ulica Pogodna

ulica Sokola 

ulica Sowia i wiele innych

Wykonanie na byłym placu węglo-
wym, przy ul. Jastrzębiej 3, sceny dla 
przedstawień dzieci niepełnosprawnych 
skupionych w Fundacji „Teatroterapia 
Lubelska”, równocześnie będącym ple-
nerowym kinem dla mieszkańców dziel-
nicy i miasta. 

Wykonanie stanicy kajakowej przy 
bulwarze rzeki Bystrzyca na Starych 
Bronowicach w celu powiększenia ofer-
ty rekreacyjnej dla mieszkańców Lublina. 

Koryto rzeki Bystrzyca od strony ulicy Firlejowskiej

Włączenie do dziedzictwa historycz-
nego rozwoju Lublina rewitalizacji ulic 
i kamienic „Starych Bronowic”. 

Bardzo ważną sprawą jest rozwijanie 
wśród dzieci i młodzieży wychowania 
przez kulturę, uprawianie sportu i tury-
styki oraz innych dziedzin, koniecznych 
dla normalnego życia każdego człowie-
ka. Dla takich działań wykonano w Lu-
blinie i na dzielnicy piękne obiekty spor-
towe. Niestety nie zadbano o konieczne 
programy dla realizacji celów wycho-
wawczych młodzieży w tym duchu.

Kolejną ważną sprawą jest budowa 
Centrum Kulturalno-Edukacyjnego 
z salą widowiskową, konferencyjną i in-
nymi, ponieważ obecnie Dzielnicowy 
Dom Kultury „Bronowice” funkcjonu-
je w lokalu Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Krańcowej 106 – gdzie brak 
jest odpowiednich warunków na dzia-
łalność tego typu placówki i dochodzi 

do  częstych konfliktów na linii DDK  
– Wspólnoty Mieszkaniowe.

Istnieje także potrzeba uregulowania 
współpracy partnerskiej z LPEC-em, 
bo nie może być tak, że opłaty za  ciepło 
wzrastają bez żadnej przyczyny, jak i we-
ryfikacji uchwał dotyczących opłat za 
segregację i wywóz śmieci, oraz za wodę 
i ścieki (MPWiK).

Mam zamiar przyczynić się do opra-
cowania, z uwagi na wiele postulatów 
osób starszych i ich rodzin, karty po-
mocowej dla ludzi znajdujących się 
w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, 
zdrowotnej i mieszkaniowej, gdyż obec-
nie pomoc MOPR nie dociera do naj-
bardziej potrzebujących mieszkańców 
Lublina.

Zależy mi również na większej autono-
mii dla Rad Dzielnic, tak jak jest to w War-
szawie, Katowicach czy Wrocławiu.

Szanowni Państwo,
idąc jak najliczniej do wyborów 

pomyślcie o tych sprawach, bo duża 
część kandydatów na radnych, wywo-
dząca się także z urzędów politycz-
nych, pragnie być radnymi z nazwy, 
mając na uwadze tylko własny, pry-
watny interes, zapominając o składa-
nych obietnicach. Tak jest obecnie, 
że Radni Rady Miasta reprezentują-
cy Bronowice po uzyskaniu mandatu 
ani razu w ciągu czteroletniej kaden-
cji z wyborcami się nie spotkali. Są to 
tak zwani „SPADOCHRONIARZE” 
nie związani z naszą dzielnicą.

Dziękuję za zaufanie. Na pewno 
 będzie inaczej, gwarantuję to swoją 
obecną pracą społeczną dla naszej 
„ Małej Ojczyzny” dzielnicy Brono-
wice.

Nie sugerujmy się miejscem na 
 liście. Osoby pracowite są spycha-
ne z czołowych pozycji, ponieważ 
stanowią konkurencję dla obecnych 
radnych i faworyzowanych działaczy 
partyjnych. O uzyskaniu mandatu 
decyduje ilość zdobytych głosów.

LICZY SIĘ CZŁOWIEK A NIE 
MIEJSCE NA PARTYJNEJ LIŚCIE.

Edyta Bochniarz-Tyra
Mój program jako Kandydatki  

na Radną Rady Miasta Lublin

MGR INŻ. SYLWESTER TUŁAJE 
KANDYDAT NA PREZYDENTA MIASTA LUBLINA 
GORĄCO POPIERA  KANDYDATURE 
PANI EDYTY  BOCHNIARZ-TYRA  
NA RADNĄ RADY MIASTA LUBLIN. 


