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Sprav,ozdanie z dzialalności sołrysa i Rady Soleckiej
sołectu'a Bronó$' lv okresie kadencji 2011-2015.
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Krzysztof Neter - Sekretarz
C złoŃorr'ie:
JóZef Soszka
Michał Krawczykie$'icz
Andrzej Krętosz
JózefGlos
Marek Przeml.k
Marek Budn-v

- KrzysztofKarczyriski
Antoni Dzida
Jan Zbijorł'ski
Andrzej Borowski

odb11o się 2l spotkań Rady Sołeckiej. W minionej kadencji braliśmy udział i partycypotaliśmy 1Ą'

następujących projektach :

- zostały zorganizorłane doĄnki sołeckie
- partycypolvano w kosztach organizacii Dlia Dziecka,
- partycypo\Ą Źrno \ł, organizacji spolkania opłatkolł'ego emelytó\\,,
- organizorł'ano spotkania integracyjne z okazji Dnia Kobiet omz ń i azd-v do opęIetki i teaffu
- rrykonalio termomodernizację budyŃrL oSP. in\ł'ęstJ,cja wykonana została r.v cyklu
dwuietnim. oprócz estet)'oznęj elervacji i nowych okien nożemy się ró\łnież cieszyć
Z zamontowanej klimatyzacji obiektu. jak również z now}'cb stołów i krzeseł' A przed budyŃiem
został Wybruko\Ą'any plac par'kingow1'-
- rłykonano place rcn]onto\\'e kuchni w szko1e podstawo\ł€j, omz zakupiono stoliki i kzesła
do świetlicy szkolnej'

plzebudowana Została ulica Poprzecma,
rł1'konano liakładke asfa]tolvą na u1' woziackiej i Kanrienieckiej od przystaŃu w siione

pari.rr.a /bi1o,'.1'icl-.
- \ł'konano nakladkę asfa1torvą pętli autobusolvej na ul' Aloizego Czyza
- \ł1'budo$'ano siłorłł'rię plenerową w centrum lckrcac)'jno spońou'j-m
- rrybudowano zatoczkę autobusoq'ą przy skŻyżowaniu ulic Ks. Jana Kunza z u1. Miodową
- przebudowaIro most na rzece Iłownica w ciągu ul' Ks' Jana Kurza.
- przebudowany Żostał przepust drogorł,y lł' ciągu ul. Woźniackiej,
_ przy Zcspole Szkolno-Pgedszkolnyn połstał ko1orowy plac zabaw z progranu wesoła
szkoła'
- rł1'konarro ogrodzenie na rłysokości boiska do plłki siatkorł'ei i koszykówki,
- rq''konano oświetlcnie na części ul. I(s' Jana Kunza,
- wykonano w liezie asfa]to\łTm 300 m uljcy Kopaniny,
- Został lv.vkonanv remont ul. Międzyrzeckiej i ul' Rudzickiej poprzez nałożenie cieŃich
nakładek asfaltołych.
- wykonano renront przępustLl \.v ciągu ulicy Rudzickej.
- wykonano rerrront kaplicy zabytkowej w centlun1 Blonolva olaz peron do lłysiadania z
autobusu
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- \1konano peron do Wysiadania z autobusu przy skrzyżo$'aniu ulic Ks. Jana Kunza i ulicy
Zaźeczlej oraz posta$iot1o wiatę przystaŃową.
' przebudowano ulicę Gajową.
- rr'_vkonano projekt oświet1enia u]' Rudzickiei,
- r'"' trakcie budo\ły j est dluga część oś$ ietlenia u]icy Ks. Jana Kunza,
- w tlakcie prac projektor'r1'ch .iest pŻebudowa ul' Szafirorł'ej oraz ul. Btonowskiej i ul'
Alojzego czyżą'

Pragrę podziękorvać ustępującej Radzie Sołeckiej za Współpncę i rvspieranie moich działań
rv trakcic organizacji imprez jnteglac},jn}ch, organizorł,aniu Zebran So}cckich i ptzygotowywaniu
budżetów na ko]ejne lata' szczegóJne podziękowania kieĄę do seketarza Ilady Sołeckiej
KrzysŻofa Neter, któI}' Zawsze sumiennie lł,wpełniał rolę protokolanta i był na wszrystkich
zebraniach Rady Sołeck1ej' Dziękuję ochotniczei Straży Pożamej kierowane.j plzez Pręzcsa
'l'adeusza Szkucik i NacŻe1nika Andfzeja Krętosz. na której wsparcie zarvsze ,nogłem liczyć'
Dziękuję za dobrą \ł,spółpracę ęmer}ton i rencistom pod wodzą pana Edka Ślezińskicgo jak
rórłlież Kltńowi sporto\ł'emu UKS Rotuz Bronórv pod plezesllrą KrzvsŹofa Karczyńskicgo a
teraz Jakuba Brztrski' Podziękorł'ania również kieruję w sfuonę Rad'Y RodZicóW, któlcj
p]-zewodniczącą jest pani Anna Tomaszczyk' \a koniec dziękuję mieszkańcom B.ono\{a za
angźowanie się rł' inrprezy integracyjne organizowane \łl naszej lnieiscowości. za udzial w
Zeblauiach sołeckich i okazane mojei osobie poparcie \^ ostatnicb \\\borach snmorządo\.vych'
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