
Po 12-latach oczekiwań
Po 12-latach oczekiwań mieszkańców Lublina, w dniu 18 
grudnia 2017 roku, przy ulicy Gospodarczej, odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie prac budowlanych VI Komisariatu Policji w Lublinie
W sposób symboliczny w dniu 18.12.2017 roku, rozpoczęła się 
budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji, po 12-latach 

starań Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy 
Bronowice oraz grupy Radnych Rady Dzielnicy Bronowice 
w Lublinie. W uroczystościach udział wzięli m.in. Lubelscy 
Parlamentarzyści, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, 
przedstawiciele Władz Miasta, kadra kierownicza Garnizonu 
Policji Lubelskiej z Komendantem Wojewódzkim Panem 
Robertem Szewcem oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu 
Mieszkańców z jej przewodniczącym Panem Andrzejem 
Szyszko, dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, 
firm i przedsiębiorstw.
Uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Policji w Lublinie 
Pan Dariusz Dudzik. Komendant powitał gości i podziękował 
wszystkim tym którzy przyczynili się do długo oczekiwanej 
nowej inwestycji.
Szczególne słowa podziękowania skierowane były do władz 
Miasta Lublina Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta 
Lublina, Władz Samorządowych  Miasta Lublina oraz 
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy 
Bronowice a szczególnie do Przewodniczącego tego 
Komitetu Pana Andrzeja Szyszko za 12-letnią determinację  
w dążeniu do wybudowania nowej siedziby VI Komisariatu 
Policji w Lublinie.
Obecnie VI Komisariat Policji mieści się w budynku 
mieszkalnym. Jest użytkowany na podstawie umowy najmu. 

ciąg dalszy na stronie 2

11 listopada – Święto 
Niepodległości Polski
Jest to setna rocznica odzyskania niepodległości polski po 123 
latach niewoli narzucanej nam przez Rosję, Prusy i Austrię. 
Naród Polski nigdy nie pogodził się z utratą własnego państwa 
i wielokrotnie usiłował zrzucić jarzmo niewoli. Najbardziej 
krwawe było Powstanie Styczniowe w roku 1863, przegrane  
z wielokrotnie liczniejszą armią rosyjską. Jego epilogiem była 
utrata majątku rodzin powstańców i zsyłka na Sybir, a także 
dokonane egzekucje przywódców powstania. Polacy walczyli 
bardzo dzielnie, ale przewaga liczebna wojsk rosyjskich była 
zbyt duża aby mogło się udać i zwyciężyć. Ponadto przywódcy 
powstania wywodzący się z elitarnych rodzin nie chcieli lub nie 
umieli sięgnąć po żołnierzy wywodzących się z ludu polskiego. 
Był to fatalny błąd, który został skutecznie naprawiony w czasie 
Bitwy Warszawskiej w roku 1920, kiedy po fiasku wyprawy 
kijowskiej groziła Polsce ponownie utrata niepodległości, 
bowiem wojska bolszewickie stały u bram Warszawy. 

Wówczas rząd premiera Wincentego Witosa i sztab wojskowy 
kierowany przez doświadczonego generała Tadeusza 
Rozwadowskiego, przy pomocy kazań głoszonych przez 
patriotycznych księży, szybko odbudowano rezerwową armię 
polską złożoną z synów chłopów polskich.

To oni i warszawska młodzież na czele z księdzem Skorupko 
dokonali „Cudu nad Wisłą” pokonując bolszewickie hordy, 
które w popłochu uciekały spod Warszawy na Wschód. 
Podobnie w popłochu uciekał przygotowany dla polski 
bolszewicki rząd z Różą Luksemburg na czele. 
Formalnie święto odzyskania niepodległości związane jest  
z dniem powrotu Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu 
do Warszawy i objęcia przez niego dowództwa nad polską 
armią. Było to 11 listopada 1918 roku. Kilka dni później został 
utworzony nowy Rząd Polski (pierwszy rząd tymczasowy został 
powołany w Lublinie przez Ignacego Daszyńskiego już w dniu 
6 listopada 1918)
W skład nowo utworzonego rządu weszli wybitni politycy  
z różnych ugrupowań. Rozpoczął się trudny okres organizacji 
państwa polskiego na terenach wywalczonych trzech zaborów.
Do najważniejszych twórców państwa polskiego obok 
Józefa Piłsudskiego należeli polityce Ignacy Paderewski, 
Roman Dmowski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, 

Nasza Mała Ojczyzna – 
Bronowice, blaski i cienie
Dzielnica Bronowice zawsze należała do przodujących w różnych 
inicjatywach wśród lokalnych dzielnic Lublina. Było to możliwe 
dzięki współpracy wszystkich podmiotów mieszkających  
w tej części Lublina, która była także ludzkim zapleczem 
załogi Fabryki Samochodów Ciężarowych.  Pierwotnie, na 
początku lat 50. ubiegłego wieku, tereny dzisiejszych Bronowic 
były pustkowiem z kilkoma wąskimi uliczkami i skromnymi 
domkami niezamożnych mieszkańców. Dopiero budowa 
fabryki samochodów spowodowała rozwój tej robotniczej 
dzielnicy.  Lata 50, to intensywna budowa bloków mieszkalnych  
z czerwonej cegły, bez żadnej zieleni, z własną ciepłownią, 
napowietrzną siecią elektryczną, bez sklepów, bez szkoły, bez 
kościoła i żadnego ośrodka kulturalno-wypoczynkowego. 
Zwykła „sypialnia” dla pracowników fabryki. Ta sypialnia 
wyróżniała się tylko mieszkańcami. Były to przeważnie młode 
małżeństwa, w większości z wyższym wykształceniem i w dużej 
części pochodzących spoza Lublina.
Ta młoda, świeża krew bardzo przyspieszyła rozruch fabryki. 
Powstały także ośrodki wypoczynkowe w Firleju, Zemborzycach 
i na Mazurach. W czynie społecznym wybudowano dwa stadiony 
sportowe – przy ul. Kresowej i przy al. Zygmuntowskich. 
Podobne działania wystąpiły w „sypialni” na ZOR Bronowice. 
Bloki zmieniały swoje elewacje i pokrycia dachów. Otoczenia 
budynków zaczęły wypełniać się zielenią.
Pierwsza większa inwestycja to budowa szkoły przy ul. Lotniczej, 
w której skupiało się życie kulturalne mieszkańców. Kolejne 
budowy to ośrodek zdrowia, przedszkole, żłobek, filia biblioteki, 
Dom Kultury i sklepy różnych branż.
Obok osiedla ZOR-owskiego powstały Bronowice II  
i SM Kolejarz. Wewnętrzną organizację tworzyły KOSM-y. 
Przybywały kolejne obiekty szkolne i ośrodki wychowawcze. 
Po transformacji ustrojowej w roku 1989 rozpoczęła się nowa 
era. W miejsce KOSM-ów powstały Rady Osiedli i Wspólnoty 
Mieszkaniowe. Te nowe formy organizacyjne stwarzały 
możliwości powstawania nowych inicjatyw. Przy ul. Pogodnej 
wybudowany został kościół pw. Św. Krzyża. Życie mieszkańców 
wypełnia nowa jakość kultury i wypoczynku. Utworzono 
świetlicę dla dzieci z rodzin mało zamożnych. Wspólnymi siłami 

ROZMOWA  
z Andrzejem Szyszko
 
Przewodniczącym Społecznego Komitetu Mieszkańców 
Lublina - Dzielnicy Bronowice, Wspólnoty Mieszkaniowej  
i  Radnym Rady Dzielnicy Bronowice w  Lublinie.
- Jak Pan ocenia przemiany które nastąpiły na dzielnicy, 
w szczególności w Wspólnotach Mieszkaniowych, w roku 
Jubileuszu 20-lecia działalności ?
 Pamiętam czasy władzy komunistycznej, gdzie 
nie liczono się z mieszkańcami, a decyzje zapadały na 
szczeblu forum  partyjnego, co do rewitalizacji budynków 
i terenów. Były to czasy bardzo trudne bez perspektyw  
rozwoju. Zmieniło się to dwadzieścia lat temu, kiedy 
powstały wspólnoty mieszkaniowe, które same decydują 
i podejmują kolegialne decyzje. To właśnie z inicjatywy 
Bronowickich wspólnot mieszkaniowych, bo traktujemy 
je jak wspólny  dom,  przy ścisłej współpracy z wszystkimi 
mieszkańcami, którzy są otwarci na wszystkie inicjatywy.  
A było ich wiele, miedzy innymi: Wykonano  remonty kapitalne  
budynków wraz z termomodernizacją, ciągów pieszych oraz 
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Po 12-latach oczekiwań c.d. ze str 1 

Warunki lokalowe są bardzo trudne, jest bardzo ciasno i trudno mówić  
o jakimkolwiek komforcie pracy samych funkcjonariuszy, ale także interesantów, 
którzy z różnych przyczyn odwiedzają siedzibę komisariatu. Obecna siedziba 
komisariatu nie spełnia obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych 
i użytkowych, jakie powinny być zachowane w obiektach służbowych Policji.  
Od wielu lat kierownictwo Policji starało się o budowę nowej siedziby, z pomocą 
i wielkim wsparciem Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy 
Bronowice.
Podczas uroczystości głos zabrali Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, 
Poseł na sejm RP Pan Sylwester Tułajew, który odczytał list Pana Mariusza 
Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Minister podkreślił, 
jak ważne jest zapewnienie najlepszych warunków służby funkcjonariuszom.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców 
Lublina – Dzielnicy Bronowice Pan Andrzej Szyszko, który serdecznie 
podziękował Panu Mariuszowi Błaszczakowi Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Komendzie Głównej Policji w Warszawie, Parlamentarzystom 
Ziemi Lubelskiej, w szczególności Posłowi Panu Sylwestrowi Tałajewowi, 
Wojewodzie Lubelskiemu Panu Przemysławowi Czarnkowi, Prezydentowi Miasta 
Lublina Panu Krzysztofowi Żukowi, Radnym Rady Miasta Lublina oraz całej 
Społeczności Bronowickiej, która wspólnie dążyła do niezbędnej budowy nowej 

siedziby VI Komisariatu Policji w Lublinie.
Pan Andrzej Szyszko wystąpił również z Apelem do wyżej wymienionych władz, aby skrócić termin realizacji zakończenia tej 
inwestycji na lipiec 2019 roku, na obchody stulecia Policji w Polsce, włącznie z nowym wyposażeniem tej jednostki w nowe 
radiowozy i inny sprzęt. Była by to wielka rekompensata dla mieszkańców Lublina, po 12-latach oczekiwań. Licząc jednocześnie, że 
będzie to jeden z najnowocześniejszych komisariatów Policji w Polsce.

 mgr Andrzej Wasil, mgr Piotr Matej

11 listopada – Święto 
Niepodległości Polski c.d. ze str 1 

Eugeniusz Kwiatkowski i inni; zaś dowódcami zorganizowanego 
Wojska Polskiego byli generałowie Tadeusz Rozwadowski, 
Władysław Sikorski i Józef Haller. 
Ciężko wywalczone granice Polski musiały być zatwierdzone 
na konferencji pokojowej w Wersalu. Traktat Wersalski został 
podpisany 28 czerwca 1919 roku. Duże zasługi w tej politycznej 
wojnie położyli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski, o którym 
mówi się, że to on wywalczył na pianinie dostęp Polski do morza 
u Prezydenta USA, Woodrowa Wilsona.
Należy podkreślić, że choć pomiędzy twórcami nowej Polski 
istniały duże różnice ideologiczne i waśnie personalne, to dla 
spraw polskich istniała w kraju i za granicą jedność działania.
Chciałoby się aby dzisiaj, przy obchodach stulecia odzyskania 
niepodległości Polski, była podobna jedność działania.
Dlatego obchodząc setną rocznicę odzyskania niepodległości 
Polski w latach 1918-1920, w którym to okresie w sposób 

p a r l a m e n t a r n y 
p r z e p r o w a d z o n o 
najważniejsze reformy, 
jakimi były scalenie 
wszystkich ziem polskich w 
jeden organizm państwowy 
oraz utworzenie Wojska 
Polskiego, uważamy, że 
świętowanie tego okresu 
jest szczególnie ważne 
dla polskiej młodzieży, 
czasami zagubionej 
ideologią postkomunizmu 
czy propagandą 
antypaństwowego lewactwa.

Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina 
– dzielnica Bronowice 

organizuje uczczenie tej ważnej rocznicy w dwóch terminach:
- 18 maja 2018 – Wojewódzką Galę Integracyjno – Patriotyczno 
- Kulturalną, dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu 100-Lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, dla dzieci, młodzieży i 
ich rodziców oraz mieszkańców województwa i miasta Lublina, 
które odbędą się na obiektach Specjalnej Szkoły Podstawowej 
nr 26 im. J. Korczaka w Lublinie i terenach zielonych przy ul. 
Bronowickiej 21 w Lublinie.
- 7 września 2018 – Uroczystą Galę Patriotyczno – Kulturalną 
połączoną z II Ogólnopolskim Lubelskim Jarmarkiem 
Bronowickim dla uczczenia wielkiego Jubileuszu 100-Lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na obiektach – boiskach 
sportowych Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej przy ul. Pogodniej 19 w Lublinie
Z przyjemnością informujemy, że zaproszenie do Komitetu 
Honorowego przyjęli Senatorowie i Posłowie na Sejm RP, 
Magnificencje Rektorzy Lubelskich wyższych uczelni : UMCS, 

mgr Piotr Matej 
Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina

rozwoju Dzielnicy i jego wprowadzenie do budżetu Miasta 
Lublina na lata 2016-2030 oraz na dwudziestoleciu Wspólnot 
Mieszkaniowych oraz pierwszym Ogólnopolskim Lubelskim 
Jarmarkiem Bronowickim, który odbył się 1 września 2017 roku. 
Cieszymy się również, że 18 grudnia 2017 roku, po 12 latach 
oczekiwaniach rozpoczęto inwestycję budowy VI Komisariatu 
Policji, gdzie planujemy aby w roku 2019 został oddany 
do użytku na 100-Lecie Policji w Polsce. Nie zapominając  
o sprawach bieżących jak i inwestycjach, w bieżącym roku 
chcemy uczcić Wielki Jubileusz 100-Lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości dwoma wielkimi wydarzeniami  
w dniach: 18 maja 2018 Wojewódzką Galą Integracyjno-
Patriotyczno-Kulturalną na obiektach Specjalnej Szkoły 
Podstawowej nr. 26 w Lublinie, a w dniu 7 września 2018 Galą 
Patriotyczno-Kulturalną połączoną z Drugim Ogólnopolskim 
Lubelskim Jarmarkiem Bronowickim, które odbędzie się na 
obiektach Szkoły Podstawowej nr. 33 w Lublinie 
- Dziękuję za rozmowę.

Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetów Przyrodniczego, 
Medycznego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji oraz szkoły 
Lider w Lublinie.
A Patronat Honorowy nad tymi wydarzeniami przyjęli 
Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Prezydent Miasta Lublina, zaś Patronat Medialny TVP, TVP3, 
Polsat, Lubelska TV, Polskie Radio, Polskie Radio Lublin, RMF-
FM, Zet, Eska, VOX FM, i duchowy Proboszczowie Parafii pw. 
Świętego Krzyża, pw. Świętego M.M. Kolbego oraz pw. Świętego 
Michała.
Na wyżej wymienione wydarzenia, zapraszamy mieszkańców 
Województwa Lubelskiego, Lublina i mieszkańców dzielnicy 
Bronowice.

ROZMOWA  
z Andrzejem Szyszko c.d. ze str 1 

terenów zielonych  na ulicach Sokolej, Pogodnej, Łabędziej,  
Drodze Męczenników Majdanka i innych, czy inwestycje XX  
i XXI wieku, jakimi są wielofunkcyjne boiska „Orlik” i Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe przy ulicy Łabędziej 2 i 4, Skwery i  Place 
zabaw dla dzieci, a po wieloletnich oczekiwaniach od grudnia 
2017 roku, rusza budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji. 
-  A jak ocenia Pan współpracę z władzami samorządowymi 
Miasta i Województwa ?
 Ta współprace oceniam różnie, mogę podzielić ją 
na etapy, nie wątpliwym sukcesem są wykonane inwestycje, 
które wymieniłem wcześniej, gdzie należą się słowa uznania 
i podziękowania dla Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, 
Radnym Miejskim V Kadencji, Urzędowi Marszałkowskiemu 
i Wojewódzkiemu. Ale są i porażki,  brak dzielnicy Bronowice 
w programie rewitalizacji Lublina na lata 2016-2030, nie 
zrealizowana Uchwała Rady Miasta z dnia 17.10.2013 roku, 
dotycząca remontów kapitalnych dróg i ciągów pieszych, ulic: 
Pogodnej od Lotniczej do H. Ordonówny, Sokolej, Puchacza, 
Krańcowej, Firlejowskiej, Bronowickiej, Sowiej, Jaskółczej  
i innych wraz z nowymi miejscami parkingowymi i ciągami 
pieszymi, oraz brak autentycznego przedstawiciela w Radzie 
Miasta Lublina  mieszkającego na naszej Dzielnicy, który 
broniłby interesów całej Społeczności Bronowickiej, bo 
obecni Radni, jak i poprzedniej Kadencji,  nie są związani  
z naszą Dzielnicą, co w efekcie brak jest niezbędnych i długo 
oczekiwanych inwestycji.
- Wiem, że macie państwo ambitne plany na dalszy rozwój 
Dzielnicy, jak zamierzacie to uczynić ?
 Chcemy nawiązać ściślejszą współpracę z władzami 
Samorządowymi Miasta i Województwa Lubelskiego, 
miedzy innymi służyły do tego zorganizowane wcześniejsze  
konferencje, ostatnia odbyła sie w miesiącu Maju 2016 roku, czy 
na  Uroczystej Gali (listopad 2016) na 100-lecie przyłączenia 
Bronowic do Miasta Lublin, połączonej  z Jubileuszem 60-lecia 
naszej Dzielnicy, gdzie szczegółowo przedstawiliśmy  plan 

Piotr Matej

Redaktor Piotr Matej  - 
Wiceprzewodniczący Społecznego 
Komitetu Mieszkańców Lublina – 
Dzielnicy Bronowice

Andrzej Szyszko – Przewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina 
– Dzielnicy Bronowice, Wspólnoty Mieszkaniowej i Radnym Rady Dzielnicy 
Bronowice w Lublinie.

Specjalnie powołany Społeczny Komitet Organizacyjny, organizujący wielkie 
wydarzenia na naszej dzielnicy

od lewej: Komendant Miejski Policji Dariusz Dudzik, Komendant Wojewódzki Policji 
Robert Szewc, Poseł Joanna Mucha, Poseł Sylwester Tułajew, Wojewoda Lubelski 
Przemysław Czarnek

od lewej: Komendant VI Komisariatu Policji Arkadiusz Romaniuk, Radna Grażyna Tutka, 
Skarbnik Miasta Lublin Irena Szumlak, Komendant I Komisariatu Policji Rafał Skoczylas, 
Przewodniczący Adam Głowacz
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Nasza Mała Ojczyzna – 
Bronowice, blaski i cienie 
kupców i działaczy społecznych został zbudowany estetyczny 
targ „Rynek Bronowice”. Wysiłkiem młodzieży z powołanego 
Towarzystwa Sportowego „Sokolik” adaptowano „ruinę” 
sklepową na Dom Sportu „Sokolik” (obecnie przemianowany na 
Ośrodek Jana Pawła II).
Rada Osiedla Bronowice przemianowana później w Radę 
Dzielnicy podjęła współpracę z Domem Kultury, ośrodkiem 
pomocy społecznej, parafią i coroczne organizowała choinkowe 
zabawy dla około 200 dzieci z prezentami „od Świętego Mikołaja”. 
Bywało, że funkcję Świętego Mikołaja pełnił Prezydent Lublina. 
Dla młodzieży i osób dorosłych organizowano różne lokalne 
święta w postaci festynów, dni sportu, obchodów historycznych 
rocznic patriotycznych jak „Polski Sierpień”, „Bieg Papieski” itp.
Życie kulturalne i sportowe w dzielnicy zawsze tętniło życiem.
Uświetnieniem i podziękowaniem Władz Miasta dla 
społeczności bronowickiej była uchwała Rady Miasta, która 
wniosek 1500 mieszkańców o budowę krytej pływalni 
zaakceptowała pozytywnie. 24 maja 2014 roku przy ul. Łabędziej 
została poświęcona i przekazana mieszkańcom Bronowic kryta 
pływalnia, jako Centrum Sportu i Rekreacji, wraz z ośrodkiem 
rehabilitacji.

Niestety na tym kończą się blaski pozytywnej współpracy z Radą 
Dzielnicy.
Pierwszym cieniem, a właściwie ciemną chmurą, była akceptacja 
Przewodniczącego Zarządu, pana Ignaciuka i Przewodniczącej 
Rady przekazania w prywatne ręce synom oficerów LWP 
wspaniałego ośrodka rehabilitacji i pozbawienie mieszkańców 
bezpłatnych zabiegów. Jest to skandal, który musi być  
w przyszłości zmieniony, bo to dzięki mieszkańcom Bronowic 
powstał ten ośrodek.
Kolejne obrzydliwe działania tej Rady lub jej członków to 
likwidacja świetlicy i Towarzystwa „Sokolik”. Decyzja ta 
narusza także uchwałę Rady Miasta dotyczącej przekazania 
OHP Domu Sportu „Sokolik”. Ten temat też musi być w 
przyszłości naprawiony. Od kilku lat leniwi członkowie Rady 
Dzielnicy zaprzestali organizacji zabaw choinkowych dla 
dzieci osiedlowych. Praktycznie zlikwidowano lub zaniechano 
urządzania kulturalnych i patriotycznych uroczystości. Te piękne 
i liczne odwiedzanie uroczystości zastąpiono piknikiem „z watą 
cukrową i kiełbasą na patyku”. 
Są to bardzo smutne widowiska, bardziej podwórkowe niż 
osiedlowe.
Pozostał jedynie październikowy Bieg Papieski organizowany 
przez OHP, Technikum Budowlane, parafię i Fundację 
Niepodległości. 
Ale rzeczą najbardziej naganną, wręcz obrzydliwą był „pucz” 
zorganizowany przez pana Bojanka, pod patronem ucznia 
Giertycha, pana Gregorowicza, którzy po zebraniu Rady 
Dzielnicy w dniu 28 lipca 2016 roku, z pomocą radnych  
Ignaciuka, Wrony, Zieglera, Drąga, Doliny, Księżpolskiej  
i Futy odwołali z rażącym naruszeniem prawa a także zasad 
kultury panią Danutę Bochniarz z funkcji Przewodniczącej 
Rady Dzielnicy. Pani Bochniarz nie popełniła żadnego błędu 
merytorycznego ani formalnego. Jej winą było tylko to, że jest 

Bronowice w Lublinie. Andrzej Szyszko – Przewodniczący 
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy 
Bronowice, Radny Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie. 
Wiceprzewodniczący – Piotr Matej - Wiceprzewodniczący 
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy 
Bronowice. Wiceprzewodniczący – Krystian Kluger – 
Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców 
Lublina – Dzielnicy Bronowice. Członek – Grażyna Tutka 
– Wiceprzewodnicząca Społecznego Komitetu Mieszkańców 
Lublina, Radna Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie. Członek – 
Waldemar Czapczyński – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy 
Bronowice i Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice. Członek – Ewa 
Szady – Dyrektor Zespołu Szkół LIDER w Lublinie. Członek 
– Zbigniew Kołbuś – Prezes Zakładu Wielobranżowego „Lub-
Kom” w Lublinie. Członek – Danuta Bochniarz – Społeczny 
Komitet Mieszkańców Lublina, Radna Rady Dzielnicy Bronowice 
w Lublinie. Członek – Edyta Bochniarz-Tyra - Sekretarz 
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina. Członek – 
Andrzej Wasil – Sekretarz Społecznego Komitetu Mieszkańców 
Lublina. Członek – Maciej Zakrzewski – Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina. Członek – Iwona Motaczyńska – 
Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina. Członek – Łukasz 
Tatara – Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina. Członek – 
Anna Trusz-Krok – Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina. 
Członek  - Mariusz Dusznik – Społeczny Komitet Mieszkańców 
Lublina, współwłaściciel Restauracji Pizzerii „Salti”. Członek 
– Jadwiga Szot  - Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina, 
współwłaściciel Restauracji Pizzerii „Salti”. Członek – Marek 
Misztal - Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina.

Szanowni Państwo 
To sprawozdanie o Naszej Małej Ojczyźnie – Bronowice, 
przedstawiliśmy jako krótką historię „ku pamięci”, ale także 
po to, aby w najbliższych wyborach wiedzieli Państwo na kogo 
warto oddać swój głos. 

Przewodniczącą Koła Przyjaciół Radia Maryja przy naszej 
parafii i odmówiła wejścia do kliki Przewodniczącego Zarządu.
Część urzędników miasta nie mogła zaakceptować faktu, że 
działaczka Radia Maryja jest Przewodniczącą Rady Dzielnicy. 
Jest rzeczą smutną, że ten „pucz” był utrzymany w tajemnicy 
przez miesiąc i został bez żadnej kontroli uprawnionej Komisji 
Rewizyjnej zaakceptowany przez „układną” większość Rady 
Miasta. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Prezydent Miasta,  
dr Krzysztof Żuk z tą paskudną sprawą nie ma nic wspólnego. Tę 
haniebną uchwałę Rady Miasta, Wojewoda Lubelski w ramach 
nadzoru zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie. 
Samozwańczym Przewodniczącym Rady mieni się pan Andrzej 
Bojanek, który na stałe mieszka przy ul. Szczerbowskiego, a na 
Bronowicach ma tylko garsonierę. 
Wobec kompletnej ignorancji zarządu dla potrzeb dzielnicy 
niezbędne sprawy załatwia od wielu lat Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina – dzielnice Bronowice. Należą do nich:
Budowa trzech skwerów rekreacyjno – wypoczynkowych, które 
do tej pory nie zostały opisane.
Organizacja ważnych rocznic. W roku 2016 na nowo 
wybudowanym obiekcie przy ul. Łabędziej odbyła się uroczystość 
z okazji 100-Lecia przyłączenia Bronowic do miasta Lublin.  
Z udziałem wielu zacnych gości m.in. parlamentarzystów ziemi 
lubelskiej, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa 
Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublina, pod duchowym 
patronatem Arcybiskupa Lubelskiego Księdza Prof. Stanisława 
Budzika gdzie wyróżniono wielu zasłużonych mieszkańców 
Lublina – dzielnicy Bronowice oznaczeniami państwowymi  
i resortowymi. 
We wrześniu 2017 roku obchodziliśmy 700-lecie Miasta Lublina 
uświęcone pamięcią o bohaterach z września 1939 roku, 
także z udziałem zacnych gości. Była to piękna uroczystość 
uświetniona występem orkiestry reprezentacyjnej Dowództwa 
Garnizonu Warszawskiego, Orkiestry Wojskowej z Dęblina 
oraz występami zespołów Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej  
a gwiazdą wieczoru był zespół Masters. Uroczystość została 
zorganizowana jako pierwszy Ogólnopolski Lubelski Jarmark 
Bronowicki, w której uczestniczyło kilkaset osób. 
W roku 2018 na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 
odbędą się dwa wielkie wydarzenia to jest 18 maja 2018 
roku, na terenach Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 26 przy 
ul. Bronowickiej, a w dniu 7 września na terenach Szkoły 
Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej w Lublinie, dla uczczenia 
tego pięknego jubileuszu. 
Społeczny Komitet Mieszkańców nie zaniedbuje innych 
ważnych problemów: remontu całej ul. Pogodnej wraz 
z miejscami parkingowymi i nowymi ciągami pieszymi, 
remont zlikwidowanych placów zabaw, oświetlenie miejsc 
niebezpiecznych, zatok przystankowych przy szkołach 
podstawowych nr 31,33 oraz kościele pw. Świętego Krzyża. 
Dużym osiągnięciem Komitetu jest rozpoczęcie ważnej dla tej 
części Lublina budowy nowej siedziby VI Komisariatu Policji, 
którego symboliczne rozpoczęcie prac odbyło się 18 grudnia 
2017 roku, na terenach przy ul. Gospodarczej 1A.
Dla porządku przedstawiamy skład Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Adam Głowacz 
- były wieloletni Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy Inż. Adam Głowacz

Ciepło to wielkie dobro 
które trzeba oszczędzać

Ciepło to energia, która daje życie!
Energie cieplną uzyskujemy 
z przemiany różnych energii:  
w Polsce najwięcej ze spalania węgla 

kamiennego i brunatnego to jest kopalin uzyskiwanych przez 
ciężką i niebezpieczną pracę górników. 
I chociażby dlatego oszczędzanie tej energii jest uznaniem dla 
ciężkiej pracy polskich górników. Oszczędzanie ciepła to bilans, 
aby z jednego kilograma węgla otrzymać jak najwięcej kalorii 
ciepła użytecznego dla przemiany w inny rodzaj energii lub 
ciepło grzewcze w gospodarstwach domowych lub w innych 
niezbędnych potrzebach przemysłowych. 
Oszczędzanie ciepła, jako maksymalnego uzysku ze spalanego 
węgla, odbywa się na trzech poziomach gospodarki węglem. 
Pierwszy poziom dotyczy produkcji ciepła w urządzeniach 
spalania węgla o maksymalnej sprawności, to jest w efektywnych 
ciepłowniach. Jest to działanie na poziomie jego wytwarzania 
przez dobór właściwych urządzeń i optymalnego procesu spalania.  
Poziom drugi to jego przesył do odbiorców. Oszczędzanie 
ciepła na tym poziomie to nie tylko wysoka szczelność  
i izolacja rurociągów przesyłowych, ale gospodarka w jego 
rozpływie, aby uzyskać maksymalny stopień jego schłodzenia 
u odbiorców ciepła. Jest to zagadnienie bardzo ważne ale 
możliwe przy właściwej regulacji i kontroli przez firmy 
dystrybucyjne, w naszym przypadku przez Przedsiębiorstwa 
Energii Cieplnej. Jest to zadanie trudne dlatego także,  

że przedsiębiorstwo dystrybucyjne, oprócz najważniejszego 
celu jakim jest oszczędność ciepła, jest także zainteresowane 
jego maksymalną sprzedażą, od czego zależą także wyniki 
ekonomiczne przedsiębiorstwa.  Trzeci najważniejszy poziom 
dla oszczędności tej ważnej dla gospodarki narodowej energii, 
która wiąże się bezpośrednio z ilością potrzebnego paliwa jakim 
jest węgiel, związany jest z minimalną wielkością, jego zużycia 
na cele grzewcze dla utrzymywania właściwej temperatury 
mieszkań lub na cele przemysłowe. W obu przypadkach 
obserwuje się dużą niegospodarność tym wielkim dobrem. 
Każde działanie oszczędnościowe na tym poziomie wymaga nie 
tylko obywatelskiej dyscypliny ale współdziałania odbiorców 
ciepła z jego dostawcą, w naszym przypadku z LPEC-em.  Podaję 
przykład: w dzielnicy Bronowice większość budynków jest po 
modernizacji izolacji cieplnej, co powoduje że przenikalność 
cieplna ścian i sufitów została zmniejszona kilkukrotnie  
i zapotrzebowanie na pobór ciepła też musiało ulec zmniejszeniu.  
Taka sytuacja wymaga technicznego ustalenia nowych 
parametrów na dostawę ciepła. Dla takiego współdziałania 
potrzeba współpracy: odbiorcy i dostawcy ciepła. Odbiorcy 
to mieszkańcy dla których temat oszczędności ciepła istnieje 
w takim sensie aby mniej zapłacić. Natomiast dla Zarządcy 
Wspólnot Mieszkaniowych i dla LPEC oszczędność ciepła 
to temat co najmniej obywatelski jeśli nie państwowy. Jeśli 
mieszkańcy zgodzili się pokryć koszty modernizacji cieplnej 
swoich budynków, to mają prawo oczekiwać, że podmioty 
odpowiedzialne za gospodarkę cieplną dołożą starań aby 
taki wysiłek kosztowy miał odbicie przede wszystkim w 
zaoszczędzeniu ciepła i ulżeniu pracy górników a także w postaci 
mniejszych opłat, co jest ekonomicznie uzasadnione.  Mieszkańcy 

Bronowic rozpoczęli proces możliwości zmniejszenia poboru 
ciepła. Teraz oczekują na techniczne zmiany, które ten proces 
urealnią ekonomicznie. W roku 2005 Wspólnota Mieszkańców 
Lotnicza 2 zleciła Politechnice Lubelskiej opracowanie audytu 
dla ocieplania budynku Wspólnoty.  Z opracowanego audytu 
wynikało, że są duże możliwości zmniejszenia zużycia ciepła 
grzewczego po przeprowadzeniu modernizacji termoizolacyjnej 
budynku.  Przy stanie wyjściowym moc cieplna dla systemu 
grzewczego wynosiła 113,3kW. Natomiast po ociepleniu, 
docelowa moc cieplna zmniejszyła się do 59,2kW a więc prawie 
dwukrotnie.  W okresie grzewczym 2006 rok, po modernizacji, 
zużycia ciepła zmniejszyło się praktycznie około 70kW.  
W opłatach za pobrane ciepło stosunek kosztów w sezonie 2005 
wynosił 520,0 zł a w roku 2006 370,8 zł. Dane te świadczą o 
możliwości dużego zmniejszenia zużycia ciepła i kosztów jego 
pozyskania.  Koszty modernizacji, pokryte przez mieszkańców 
Wspólnoty, wyniosły około 170000 zł i zostały pokryte z kredytu 
Banku Gosp. Krajowego.   Ocieplanie budynku było możliwe 
dzięki współpracy i wsparciu ówczesnego Kierownictwa 
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dla jego 
przeprowadzenia konieczna była kontrola i regulacja wszystkich 
odbiorników ciepła w budynku oraz oddzielnego pomiaru 
parametrów grzejnych bezpośrednio na przyłączu w samym 
budynku i ręczna regulacja tych parametrów. 
Systemowe działania oszczędnościowe energii cieplnej wymagają 
także dużej inwencji działań techniczno-kontrolnych ze strony 
dostawcy ciepła tj. Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energrtyki 
Cieplnej.

Inż. Adam Głowacz 

Adam Głowacz – Wieloletni, bardzo zasłużony działacz społeczny w rozwój 
Miasta Lublina i dzielnicy Bronowice.
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SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA - DZIELNICY BRONOWICE



Osiedle Słoneczne Ogrody to nowoczesny kompleks 
mieszkaniowy który powstaje w rejonie ulic  Droga Męczenników 
Majdanka, Wrońska i Lotnicza. Na kilkuhektarowej działce 
wybudujemy ponad 1000 mieszkań dla prawie 4000 
mieszkańców. Osiedle zostanie wkomponowane w istniejącą 
zieleń . Na działce rosną już kilkunastoletnie drzewa. Następne 
nasadzenia młodych drzew i krzewów będziemy prowadzili   
w trakcie budowy kolejnych budynków . Osiedle powstaje bardzo 
blisko centrum Lublina z doskonałym dojazdem, zarówno 
komunikacją miejską i własnym samochodem. Całkowicie 
odmienimy ten rejon Lublina.
Działamy na rynku nieprzerwanie od ponad 20 lat.  Realizujemy 
obecnie budowę blisko 40 osiedli mieszkaniowych na terenie 
całego kraju .  Osiedle Słoneczne Ogrody jest naszą  inwestycją, 
w którą angażujemy nasze najlepsze doświadczenie , aby uczynić 
jeszcze piękniejszą i nowocześniejszą następną dzielnicę Lublina. 
Pragniemy pozwolić spełnić marzenia wielu osobom o własnym 
mieszkaniu w wymarzonym urokliwym miejscu naszego 
pięknego miasta
U nas znajdziesz mieszkanie dla siebie !
W pierwszym etapie wybudowaliśmy 2 budynki , w których 
znajduje się 116 mieszkań oraz lokale usługowe.  W kolejnym 
realizowanym  budynku znajdować się będzie 171 mieszkań 
i następnym 136 mieszkań. Proces inwestycyjny potrwa ok 10 
lat. Aby zaspokoić potrzeby i gusta najbardziej wymagających 
osób, zaproponowaliśmy naszym przyszłym mieszkańcom 
kilka rozwiązań architektonicznych mieszkań o podobnym 
metrażu w celu dokonania właściwego dla nich dla wyboru. 
Przy projektowaniu mieszkań korzystaliśmy z porad przyszłych 

mieszkańców i oczekiwań dotyczących układów mieszkań. 
Każde mieszkanie wyposażone jest w przestronny słoneczny  
intymny balkon lub loggię , z których mieszkańcy mogą nie tylko 
się  relaksować i cieszyć kąpielami słonecznymi, ale również 
podziwiać piękną panoramę naszego  miasta. Mieszkańcy 
mieszkań na parterze mają do dyspozycji dodatkowo nawet 
kilkudziesięciometrowe prywatne zielone ogródki , na których 
mieszkańcy mogą odpoczywać wraz z Rodziną. Do  każdego 
mieszkania dowiezie mieszkańców nowoczesna cichobieżna 
winda, którą można zjechać również do poziemnego parkingu  
i komórek lokatorskich.
Nie zabraknie tu placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych 
dla ich rodziców. Jako, że główną grupą docelową są rodziny 
z dziećmi, w procesie projektowania położono duży nacisk na 
kwestię bezpiecznego spędzania czasu. Na miejscu znajduje 
się szereg sklepów z artykułami pierwszej potrzeby i lokali 
oferujących podstawowe usługi, a nawet targ owocowo-
warzywny i tania apteka .
Bardzo atrakcyjna lokalizacja osiedla Słoneczne Ogrody 
zapewnia bliskość wszelkiego rodzaju instytucji takich jak: 
przedszkola, szkoły, przychodnie i gabinety lekarskie, obiekty 
sportowe i rekreacyjne. W okolicy znajdują się największe na 
Lubelszczyźnie centra handlowo-rozrywkowe: Gala,  Galeria 
Lubelska, Makro i Obi oraz budujące się Centrum Handlowe 
Felicity i Tarasy Zamkowe , a także wiele placówek oświatowych 
i obiektów sportowych jak kryta pływalnia, hale i stadiony 
sportowo – rekreacyjne.
Osiedle Słoneczne Ogrody w bezpośredniej sąsiedztwie 
centrum Lublina posiada dobrze rozbudowana sieć ulic i dróg 
wyjazdowych i pozwala na szybki i bezpieczny dojazd do osiedla 
i innych dzielnic Lublina oraz głównych dróg wyjazdowych 
z Lublina w kierunku Warszawy i innych miast  Polski oraz 
pobliskiego lotniska w Świdniku.

Piękne Jubileusze
Jubileusz 20-lecia Wspólnot 
Mieszkaniowych w Polsce, 
województwie lubelskim 
i Lublinie oraz I Jarmark 
Bronowicki w ramach 

obchodów 700-lecia miasta Lublin odbył się w dniu 01.09.2017 
roku (piątek) na naszej dzielnicy. Całość odbyła się na terenie 
boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 33 (dawne Gimnazjum 
nr 14) przy ul. Pogodnej 19. Uroczystości rozpoczęły się  
o godzinie 15:30 przemarszem przez dzielnicę orkiestry 
wojskowej Garnizonu Warszawskiego z Dęblina. Później 
nastąpiło odegranie Hymnu Narodowego oraz powitanie 
przybyłych gości, między innymi obecni byli: Poseł na Sejm 
RP  Sylwester Tułajew, który odczytał list skierowany do 
mieszkańców, od Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, 
Wojewoda Lubelski Profesor Przemysław Czarnek, Prezydent 
Miasta Lublina Doktor Krzysztof Żuk, a Marszałka Województwa 
Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego reprezentowała Pani 
Anna Augystyniak – Sekretarz Województwa.
Przed wystąpieniami i wyróżnieniami dla najbardziej 
zasłużonych mieszkańców z Wspólnot Mieszkaniowych, Pan 
Krystian Kluger – Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice wygłosił „słowo   
O obronie Polski we wrześniu 1939 roku”, dla uczczenia 78 
rocznicy wybuchy II Wojny Światowej.
Następnie z patriotycznym koncertem wystąpiła Orkiestra 
Wojskowa Garnizonu Warszawskiego z Dęblina, po nim zaś były 
wystąpienia okolicznościowe i odznaczenia osób najbardziej 
zasłużonych w rozwój województwa, miasta i dzielnicy 
Bronowice w Lublinie, między innymi medalami Komisji 
Edukacji Narodowej, dyplomami uznania i grawetonami, 
oraz medalami  700-lecia Miasta Lublina i Prezydenta Miasta 
Lublina, które osobiście wręczali Wojewoda Lubelski, Prezydent 
Miasta Lublina i w imieniu Marszałka Województwa Sekratarz  
A. Augustyniak. Wyróżnienia otrzymało w sumie 53 osoby.
W części artystycznej mieszkańcy obejrzeli piękny koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej, Zespołu Baszta, 
zaś o godzinie 19:00 na scenie pojawił się zespół Masters, który 
gorąco rozgrzał liczną widownię.
Oprócz tego w ramach Jarmarku Bronowickiego można 
było skorzystać z porad i badań udzielanych między innymi:  
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
informował o programach i świadczeniach profilaktycznych, 
Lubelski Oddział ZUS udzielał porad, a NZOZ „Marmed” 
ze Świdnika wykonywała badania profilaktyczne, poziomu 
cukru, ciśnienia tętniczego, a dla wszystkich chętnych kobiet 

odbywały się badania mammograficzne. Swoich porad udzielali 
również Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Bank 
Żywności w Lublinie, Lasy Państwowe, E-Leclerc, Mak-Dom, 
Dom-Lublin, PGE Dystrybucja Lublin, Megaten S.A., Kuchnia 
Smaków – Salti w Lublinie i wielu innych podmiotów.
Ogromnym zainteresowaniem, zarówno dzieci jak i dorosłych, 
cieszyły się pokazy służb mundurowych. Komenda Wojewódzka 
wraz z Komendą Miejską Policji w Lublinie zaprezentowali 
najnowszy oznakowany radiowóz, motocykle, armatkę 
wodną, robota do wykrywania niebezpiecznych materiałów. 
Funkcjonariusze informowali też o programach prewencyjnych 
skierowanych do dzieci i młodzieży. Komenda Wojewódzka  
i Miejska Państwowej Straży Pożarnej zaprezentowała samochód 
bojowy z wyposażeniem, zaś Wojewódzkie Pogotowie 
Ratunkowe najnowszy sprzęt do ratownictwa medycznego.

mgr Piotr Matej

mgr inż. Witold Woliński
mgr inż. Artur Sadowski

Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek uhonorował 
pamiątkowymi dyplomami mieszkańców naszej Dzielnicy. 

Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk uhonorował medalem 700-Lecia 
Miasta Parafię p/w Świętego Krzyża oraz Proboszcza Parafii dr 
Mariana Dumę i inż. Adama Głowacza 
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