
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 4 naszych kandydatów, popieranych przez Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina, 
poprzez postawienie czterech krzyżyków na karcie wyborczej. Poniżej przedstawiamy dotychczasowe osiągnięcia i pro-
gram na lata 2023–2027 naszych kandydatów. 

Dzięki wspólnym staraniom mamy 
(fotorelacja w „Informatorze Bronowickim”):
• 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.];
• nowe ciągi piesze przy ul. Puchacza na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Krańcowej [2020–2021];
• nowy ciąg pieszy na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Łabędziej wraz z nowymi miejscami parkingowymi [2022 r.];
• ukończony remont naszej świątyni parafialnej po bestialskim podpaleniu [2021–2022];
• długo oczekiwane oświetlenie pasażu – przy parafii św. Krzyża na odcinku 

od ul. Krańcowej 108 do ul. Pogodnej 7 [2019–2020];
• obronione targowisko „Rynek Bronowice” przy udziale całej Społeczności Bronowickiej [2022 r.];
• wykonaną termomodernizację SP nr 31, SP nr 33, VIII LO oraz ZSB. [2019–2022];
• zorganizowanych pięć edycji Lubelskich Bronowickich Kulturalii [2019–2022].

Jeżeli obdarzą nas Państwo zaufaniem, obiecujemy:
• remont ul. Pogodnej na całej długości wraz z nowymi miejscami parkingowymi oraz wymianą 

kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Hanki Ordonówny;
• wybudować Bronowickie Centrum Kultury;
• wykonanie nowych miejsc postojowych przy ul. Łabędziej w miejscach zdewastowanej zieleni oraz zwiększenie 

dostępności do parkingu przy basenie dla mieszkańców ul. Łabędziej 1, 5, 7, 11 i ul. DMM 32, 34, 36, 38, 40, 42;
• wykonanie na całej długości ul. Puchacza, ul. Sowiej, ul. Krańcowej 106, 108, 110, 112,  

ul. DMM 20, 22, 24, 26, nowych miejsc parkingowych wraz z poprawą stanu nawierzchni ulic i ciągów pieszych;
• wykonanie nowych ciągów pieszych na ul. DMM 20, 22, 24, 26 oraz ul. Sowiej i ul. Puchacza;
• wykonanie – rozbudowa instalacji światłowodowej na całej dzielnicy wraz 

z podłączeniem do budynków na obszarach jeszcze nieprzyłączonych;
• podjąć działania uniemożliwiające budowę „SPALARNI” służącej do termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych z Lublina i całego województwa;
• zwiększenie dostępności do bezpłatnej rehabilitacji dla mieszkańców dzielnicy przy współpracy 

z NFZ, tak jak zakładano w projekcie budowy basenu przy ul. Łabędziej 4, w związku z tym, 
że większości mieszkańców naszej dzielnicy nie stać na korzystanie z komercyjnej rehabilitacji;

• dokonać rewitalizacji zaniedbanych terenów zielonych i utwardzonych 
wraz z placami zabaw dla dzieci oraz instalacji monitoringu;

• zorganizowanie różnorakich zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 
na bazie obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej nr 31 i 33;

• kontynuację Lubelskich Bronowickich Kulturalii w roku 2023;
• ustawienie dodatkowych ławek, pojemników na śmiecie oraz wybiegów dla psów 

z pojemnikami na odchody zwierząt – oczekujemy na propozycję mieszkańców;
• wprowadzenie do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin 2023 nowych inwestycji, oczekujemy 

na propozycje mieszkańców, prosząc jednocześnie o głosowanie na przedstawione w późniejszym 
terminie projekty. Zgłaszamy po raz trzeci, przygotowując całą dokumentację techniczną następujące 
ulice: Puchacza w całości wraz z miejscami parkingowymi, Sowią w całości wraz z miejscami 
parkingowymi, Krańcową 106, 108, 110, 112 i DMM 20, 22, 24, 26. Zgłaszamy również remont, 
rewitalizację wszystkich piaskownic dla dzieci wraz z ich zabezpieczeniem – ogrodzeniem.

APEL do mieszkańców dzielnicy Bronowice w Lublinie


