
Szanowni Państwo,
w dniu 5 marca 2023 roku odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Bronowice. Bardzo prosimy Państwa o  wzięcie udziału 
w tych wyborach i głosowanie na 2 naszych kandydatów, popieranych przez Społeczny Komitet Mieszkańców  Lublina, 
przez postawienie dwóch krzyżyków na karcie wyborczej. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe osiągnięcia i  program 
na lata 2023–2027 naszych kandydatów.

Dzięki wspólnym staraniom mamy:
• piękny, na miarę XXI wieku VI Komisariat Policji w Lublinie [23.09.2019 r.];
• pomnik bł. Stefana Wyszyńskiego, który powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców  Lublina, całej 

Społeczności Bronowickiej, firm i przedsiębiorstw dzięki ich ofiarności i wsparciu finansowym [15.08.2020 r.];
• pogłębione koryto rzeki Bystrzycy [2021 – 2022 r.];
• wykonaną termomodernizację Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26 [2019–2022];
• wymienioną sieć energetyczną z napowietrznej na sieć podziemną wraz z montażem 

nowych lamp na ul. Firlejowskiej 14–16, 24–26, 28–30 w Lublinie [2020–2021];
• pomoc osobom potrzebującym w formie: mieszkaniowej dla 9-cio osobowej rodziny, 

wodno-kanalizacyjnej przy ul. Firlejowskiej 16, 24 i żywnościowej [2019–2022].

Jeżeli obdarzą nas Państwo zaufaniem, obiecujemy:
• remont ulic: Firlejowskiej na odcinkach Firlejowska 14–16, 24–26, 28–30; Bronowickiej,  

Bocznej  Łęczyńskiej, Skibińskiej, Składowej, Drewnianej, Ceglanej, Polnej, Szklanej, Żytniej i innych…
• rewitalizację Parku Bronowickiego zgodnie z zatwierdzonym projektem z 26.10.2022 r.;
• wykonanie – rozbudowa instalacji światłowodowej na całej dzielnicy wraz 

z podłączeniem do budynków na obszarach jeszcze nieprzyłączonych;
• zorganizowanie różnorakich zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na 

bazie obiektów szkolnych Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26;
• kontynuację Lubelskich Bronowickich Kulturalii w roku 2023;
• kontynuację pomocy osobom potrzebującym;
• ustawienie dodatkowych ławek, pojemników na śmiecie oraz na odchody zwierzęce.
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TAK JEST OBECNIE, A CHCEMY TO POPRAWIĆ!
To tylko niektóre fotografie z miejsc wymagających natychmiastowych działań nowo wybranych Radnych

APEL do mieszkańców dzielnicy Bronowice w Lublinie


