
Przyjdź na LUBDOM i zaplanuj remont od A do Z! 
Zbliża się wiosna, a wraz z nią czas prac remontowych. Znalezienie odpowiednich materiałów budowlanych czy ekipy 
wykończeniowej nie jest proste i wymaga sporo czasu. Targi LUBDOM wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Lublina. 
W weekend od 23 do 25 marca w Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11 zaprezentują się firmy z branży budowlanej, wyposażenia 
wnętrz, architektury i aranżacji ogrodu. Oprócz części wystawowej, organizatorzy przygotowali ciekawe pokazy takie jak budowa 
dachu krok po kroku czy murowanie nowoczesnego pieca kaflowego. Podczas wydarzenia odbędzie się również panel dyskusyjny 
na temat ważnych problemów miasta m.in. jak powinna kształtować się architektoniczna przestrzeń Lublina czy jak poradzić sobie 
ze smogiem. Równolegle odbędą się też Targi Mieszkań i Nieruchomości, gdzie zaprezentują się czołowi deweloperzy. W piątek 23 
marca wstęp jest bezpłatny.
Targi LUBDOM, które odbędą się w dniach 23-25 marca, to doskonała okazja, żeby w jednym miejscu i czasie zapoznać się z szeroką 
ofertą firm z branży remontowo-budowlanej. Od drzwi i okien, przez ekologiczne kotły grzewcze po podłogi, meble czy rośliny 
ogrodowe.Na zwiedzających czekać będzie łącznie ponad200 wystawców!
Podczas Targów zdecydowany prym wiedzie branża budowlana. Wśród wystawców będzie można znaleźć m.in. dostawców 
materiałów i chemii budowlanej, drzwi i okien, systemów wykończeniowych, wszelkich instalacji czy dachów.
– W związku z dużym zainteresowaniem problemem smogu, zaprezentuje się u nas duża grupa producentów urządzeń grzewczych 
nowej generacji – mówi Adam Głowacki, Dyrektor Targów LUBDOM. 
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Nasza Mała Ojczyzna – 
Bronowice, blaski i cienie
Po ukazaniu się „gazetki” Nasze Małe Ojczyzny, artykuł „blaski 
i cienie”, spotkał się dużym zainteresowaniem i aprobatą 
czytelników nie tylko naszej dzielnicy. 
Kolesiostwo dzielnicowych radnych jest zmorą wielu Rad 
Dzielnic. Społecznicy wskazują, że źródłem tych nieprawności 
jest wysoka dieta przewodniczących Zarządów Dzielnic, którzy 
aby je zachować muszą tworzyć w koło siebie uprzywilejowaną 
„kamaryle” zaniedbując ważne problemy dzielnicy i jej 
mieszkańców. Wydaje się, że jest to ważny problem dla Rady 
Miasta Lublina, który musi być sprawiedliwie rozwiązany, 
dla lepszej współpracy wszystkich członków Rady Dzielnicy 
wybranych w demokratycznych wyborach. 
Że jest to ważny problem, a tematy poruszane w artykule były 
prawdziwe świadczy zachowanie Przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy Bronowice Mariana Ignaciuka, który na spotkaniu 
Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Świętego Krzyża  
w Lublinie wszczął „karczemną” awanturę przeciwko autorowi 
artykułu. 
Oprócz indywidualnych wyzwisk padły różne pomówienia 
między innymi niedorzeczne, że rozpoczęta budowa nowej 
siedziby VI Komisariatu Policji przy ulicy Gospodarczej  
w Lublinie to  ugoda pijaków i nikomu nie potrzebna 
inwestycja. Są to brednie. Ale przykro jest słuchać takich bredni 
wypowiedzianych publicznie przez Przewodniczącego Zarządu, 
któremu na bezpieczeństwie mieszkańców powinno szczególnie 
zależeć – bo za „nic nierobienie” otrzymują wysoką dietę. 
 
Pomijając te pomruki niezadowolenia Przewodniczącego 
Zarządu, to jako kolejne blaski trzeba odnotować wizytę  
u Wiceprezydenta Miasta inż. Artura Szymczyka, który na 
spotkaniu przedstawicieli Społecznego Komitetu Mieszkańców 
z Dyrektorami Tadeuszem Dziubą i Henrykiem Łackiem 
zadeklarował:     
1. Konieczność wykonania oświetlenia dwóch bardzo 
niebezpiecznych ciągów pieszych, a mianowicie: pasaż od ul. 
Pogodnej 7 do ul. Krańcowej (targ Bronowicki) i przejście 
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Spotkanie z Wojewodą 
Lubelskim
W dniu 14.02.2018 roku, odbyło się spotkanie w Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim z Panem Profesorem Przemysławem 
Czarnkiem Wojewodą Lubelskim, gdzie przedstawiciele 
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina - Dzielnicy 
Bronowice i Społecznego Komitetu Organizacyjnego 
poinformowali Pana Wojewodę o inicjatywie i pismach 
skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
dotyczących przyśpieszenia budowy nowej siedziby VI 
Komisariatu Policji w Lublinie, tak aby uroczyste otwarcie 
odbyło się w lipcu 2019 roku, na Jubileusz 100-Lecia Policji  
w naszym kraju. 
Równocześnie poinformowano Pana Wojewodę  
o przygotowaniach uroczystych historycznych Gal 
Patriotycznych, organizowanych przez Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina - Dzielnicy Bronowice i Społeczny 
Komitet Organizacyjny, które odbędą się w dniach 18.05.2018 
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Przyjdź na LUBDOM ... c.d. ze str 1 
Szeroki asortyment zaprezentują również firmy z branży 
wnętrzarskiej m.in. sprzedawcy podłóg, mebli dla domu i biura, 
oświetlenia i dekoracji. Podczas targów odbędzie się też kiermasz 
kwiatów i roślin na balkon i do ogrodu. Nie zabraknie również 
producentów technologii ogrodowych i rekreacyjnych (altany, 
place zabaw).
LUBDOM to nie tylko prezentacje wystawców, ale też miejsce 
poruszania ważnych tematów społecznych. Podczas Targów 
odbędzie się panel dyskusyjny organizowany przez Lubelską 
Okręgową Izbę Architektów na temat architektonicznej 
przestrzeni Lublina oraz przygotowaną z Wydziałem Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lublin debatę dotyczącą sposobów 
walki ze smogiem. 
-Wspólnie z Targami LUBDOM, jak co roku, odbędą się 
Targi Obróbki Drewna LUBDREW oraz Targi Mieszkań  
i Nieruchomości. LUBDREW to profesjonalne wydarzenie 
skierowane do specjalistów z branży drzewnej. Na Targi Mieszkań 
i Nieruchomości zapraszamy natomiast zainteresowanych 
kupnem mieszkania. Jak co roku ofertę zaprezentują wiodący 
deweloperzy, brokerzy, banki i pośrednicy w obrocie 
nieruchomościam– zachęca Adam Głowacki.

Więcej informacji na: www.lubdom.targi.lublin.pl
Targi Lublin S.A., Lublin, ul. Dworcowa 11
23 marca 2018   godz. 12.00 – 19.00   WSTĘP WOLNY!
24 marca 2018  godz. 10.00 – 18.00
25 marca 2018 godz. 10.00 – 17.00

Spotkanie z Wojewodą 
Lubelskim c.d. ze str 1 

i 07.09.2018 na Dzielnicy Bronowice w Lublinie, dla uczenia 
100-Lecia Niepodległości Naszego Kraju. 
Pan Wojewoda Lubelski Profesor Przemysław Czarnek 
podziękował na ręce przedstawicieli mieszkańców inicjatyw 
i zaangażowania mieszkańcom Bronowic i miasta Lublina, 
życząc dalszej owocnej współpracy i sukcesów w rozwoju 
Dzielnicy, Miasta i Województwa. 

Spotkanie robocze 
poświęcone obchodom 
100-Lecia Niepodległości 
Naszego Kraju

W dniu 19.02.2018 roku, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 
26 w Lublinie, odbyła się Konferencja poświęcona prezentacji 
programów uroczystych Gal i II-go Ogólnopolskiego 
Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego, które odbędą się  
w dniach: 

18.05.2018 (piątek) Wojewódzka Gala Integracyjno-
Patriotyczno-Kulturalna,  dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu 
100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, dla dzieci, 
młodzieży, ich rodziców oraz mieszkańców województwa 
lubelskiego i miasta Lublina, na obiektach i terenach Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 26, przy ulicy Bronowickiej 21  
w Lublinie.

07.09.2018 (piątek) Uroczysta Gala Patriotyczno-Kulturalna 
połączona z II Ogólnopolskim Lubelskim  Jarmarkiem 
Bronowickim dla uczczenia wielkiego Jubileuszu 100-Lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na obiektach  
i terenach Szkoły Podstawowej nr 33 przy ulicy Pogodnej 19  
w Lublinie.

W tej bardzo owocnej i merytorycznej Konferencji udział wzięli: 
Kowalik Bożenna Dyrektor SP nr 26 w  Lublinie, Głowacz Adam 
Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego, 
Andrzej Szyszko Przewodniczący Społecznego Komitetu 
Mieszkańców, Ks. Paśnik Arkadiusz Proboszcz Parafii p.w. 
Św. Michała Archanioła w Lublinie, Ks. Piotr Wnuczek Parafia 
p.w. Św. Michała Archanioła w Lublinie, Adamczuk Piotr 
Dyrektor Lubelskiej TV, Woliński Witold Prezes MAK-DOM 
Lublin, Czapczyński Waldemar Wiceprzewodniczący  Rady 
Dzielnicy Bronowice w  Lublinie, Choma-Szulc Aleksandra 
Dyrektor D.D.K. „ Bronowice”, Remiszewska Urszula 
Dyrektor SP 33 w Lublinie, Józefaciuk Jolanta Dyrektor SP 
31 w  Lublinie, Mądra Lucyna Dyrektor VIII LO, Szady Ewa 
Dyrektor Szkół Lider w Lublinie, Stasiak Anna Dyrektor 
SOSWdDiMNiSS w Lublinie, Bochniarz Danuta Społeczny 
Komitet Mieszkańców, Radna Rady Dzielnicy Bronowice, 
Teresa Wąsikąwska Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Lublinie, Bochniarz-Tyra Edyta Sekretarz 
Społecznego Komitetu Mieszkańców, Romaniuk Arkadiusz 
Komendant VI Komisariatu Policji w Lublinie, Ryszard 
Troch Komenda Miejska Policji w Lublinie, Wasyl Andrzej 
Sekretarz Społecznego Komitetu Mieszkańców, Matej Piotr 
Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Mieszkańców, 
Latała Jacek Społeczny Komitet Mieszkańców, Chudy Mateusz 
Redaktor „ Nowy Tydzień”, Alicja Dudek Wicedyrektor SP 26 

w Lublinie, Beata Kosidło Wicedyrektor SP 26 w Lublinie, Piotr 
Mochol Wicedyrektor SP 26 w Lublinie, Ewa Wrońska Prezes 
Stowarzyszania „Radość Dawania” Tadeusz Koziara Wiceprezes 
Stowarzyszania „Radość Dawania”, Łukasz Drozd D.D.K 
Bronowice oraz przedstawiciele Prasy, Radia i Telewizji.  

Po powitaniu wszystkich uczestników Konferencji przez 
Dyrektor SP 26 Panią Bożenne Kowalik, ramowy program 
tych historycznych wydarzeń na Dzielnicy Bronowice  
w Lublinie, przestawili Przewodniczący Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego Pan Adam Głowacz i Przewodniczący 
Społecznego Komitetu Mieszkańców Pan Andrzej Szyszko. 
Kolejnymi mówcami byli Ks. Arkadiusz Paśnik Proboszcz 
Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Lublinie, który przedstawił 
program uroczystej mszy polowej za Ojczyznę na obiektach 
i terenach Szkoły Podstawowej Specjalnej 26 w Lublinie. 
Dyrektor Lubelskiej TV Pan Piotr Adamczuk przestawiając 
koncepcję współpracy oraz plan transmisji tych wydarzeń 
na żywo w Lubelskiej TV, a Dyrektor D.D.K Bronowice Pani 
Aleksandra Choma-Szulc propozycje programów patriotyczno-
kulturalnych podczas uroczystych gal. Następnie uczestniczący 
w konferencji Dyrektorzy Szkół, przedstawili i zaprezentowali 
programy patriotyczno-kulturalne, które zaprezentuje młodzież 
szkolna podczas uroczystości. Kolejnymi mówcami byli 
przedstawiciele Policji, gdzie poinformowano o zabezpieczeniu 
bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników i przedstawienie 
programów prewencyjnych i sprzętu przez policję podczas 
uroczystych gal. 
 
 Po bardzo merytorycznym przedstawieniu programów 
przez uczestników konferencji, uzgodniono że szczegółowy 
program występów patriotyczno-kulturalnych wszystkich 
szkół jak i cały program – scenariusze uroczystych Gal i II-
go Ogólnopolskiego Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego 
w Lublinie, zostanie zaprezentowany publicznie na początku 
kwietnia bieżącego roku.

PORZĄDEK REKOLEKCJI w parafii Świętego 
Krzyża, Lublin ul. Pogodna 7
Termin od 18.III do 21.III AD 2018
Rekolekcjonista – o. Henryk Cieniuch OFMCap.

18.III.2018 
V NIEDZIELA W. POSTU
• 7:30 Msza Św. i nauka dla dorosłych
• 9:00 Msza Św. i nauka dla młodzieży
• 10:30 Msza Św. i nauka dla dzieci
• 12:00 Msza Św. i nauka dla dorosłych
• 13:15 Msza Św. i nauka dla dorosłych
• 17:00 Msza Św. i nauka dla dorosłych

19-21.III.2018
PONIEDZIAŁEK – WTOREK – ŚRODA
• 9:00 Msza Św. i nauka dla dorosłych
• 10:30 Nauka dla LO, ZSB i Gimnazjum
• 12:00 Nauka dla dzieci ze Szkoły Podst.
• 16:30 Msza Św. i nauka dla dorosłych
• 18:00 Msza Św. i nauka dla dorosłych
• 19:30 Msza Św. dla młodzieży studiującej i pra-
cującej

SPOWIEDŹ, JUŻ NA PÓŁ GODZINY PRZED 
NABOŻEŃSTWAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI 
REKOLEKCJI

Od lewej Andrzej Szyszko Przewodniczący Społecznego Komitety 
Mieszkańców Lublina, Pan Profesor Przemysław Czarnek Wojewoda Lubleski, 
Pan Adam Głowacz Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego

mgr Piotr Matej i mgr Andrzej Wasyl

mgr Piotr Matej i mgr Andrzej Wasyl

INFORMATOR NASZE MAŁE OJCZYZNY
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Nasza Mała Ojczyzna... c.d. ze str 1 
pomiędzy krytą pływalnią , boiskami „Orlik” od ul. Łabędziej 
3 do ul. Sokolej 17 i 19 w Lublinie, z uwagi na częste rozboje, 
napady i interwencje Policji            
2. Odbudowy jednego zniszczonego placu zabaw w obrębie 
bloków: ulic Puchacza, Jastrzębiej i Sowiej.
3. Wykonania zatoczek dla postoju autobusów przy Szkołach 
Podstawowych nr 31 i 33 w Lublinie. 

Rada Dzielnicy Bronowice w dniu 05.03.2018 roku poparła 
te inicjatywy i z budżetu celowego przyznanego Dzielnicy 
Bronowice, przyznała na te zadania kwotę 100 tysięcy złotych. 
Drugą miłą sprawą było uhonorowanie Rady Dzielnice 
Bronowice dyplomem z okazji 700-Lecia Miasta Lublina. 
Natomiast wielkim nieszczęściem, które rzuca poważny cień na 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie, to 
niefrasobliwa gospodarka energią cieplną, które „zafundowało” 
mieszkańcom Bronowic (nie wiemy czy ta sprawa dotyczy 
wszystkich mieszkańców Lublina) nieuzasadnione opłaty za 
pobrane ciepło. 

Z analizy dokonanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe dla 35 
budynków mieszkalnych wynika, że LPEC wystawił faktury za 
pobrane ciepło w roku 2016 o 11% wyższe od kosztów energii 
cieplnej w roku 2015 i o dalsze 7% wyższe w roku 2017. Łącznie 
straty mieszkańców w roku 2016-2017 w stosunku do roku 2015 
wyniosły ponad 280 tysięcy złotych. Należy zauważyć, że okresy 
zimowe w ciągu minionych lat były podobne. Dodatkowo należy 
podkreślić, że mieszkańcy tych Wspólnot Mieszkaniowych 
z własnych funduszy w ostatnim okresie przeprowadzili 
termomodernizacje swoich budynków i jak by w „nagrodę” za 
wykonanie ocieplenia otrzymali ogromną karę pieniężną.  Z tym 
nie możemy się zgodzić! 
Ze smutkiem odnotowujemy, że na rocznicę 100-Lecia 
Odzyskania Niepodległości Rada Dzielnicy Bronowice nie 
przygotowała żadnych uroczystości ani kulturalnych spotkań. 
Szkoda. 

inż. Adam Głowacz

Nasz kochany Lublin – 
Blaski i Cienie
Mieszkańcy Bronowic uważnie obserwują także działalność 
miejskich urzędów i miejskich przedsiębiorstw. 
Gołym okiem widać rozwój inwestycji miejskich na skalę 
dotąd niespotykaną. Dotyczą one budowy nowych i rozbudowę 
starych ulic zarówno w śródmieściu jak i arterii przelotowych 
oraz obwodnic. Przy zwiększającym się ruchu pojazdów 
samochodowych takie inwestycje są konieczne. Nowe 
inwestycje dotyczą także obiektów publicznych i sportowych. 
Budowa stadionów sportowych: Arena i obiekt „Startu” oraz 
olimpijskiej pływalni. Są one na miarę przyszłych pokoleń. 
Został zmodernizowany Ogród Saski i Plac Litewski -wizytówki 
Lublina. 
Są to owoce obecnej Prezydentury.  
Krytyka o zadłużeniu miasta wydaje się być nieuzasadniona, 

Z inicjatywy Społecznego 
Komitetu Mieszkańców 
odbyło się spotkanie  
z L.P.E.C. Lublin
W dniu 27.02.2018 roku odbyło się w siedzibie Z.W. „Lub-kom” 
spotkanie z LPEC-em dotyczące nieuzasadnionych kosztów 
ciepła za lata 2016 – 2017.
Udział w zebraniu wzięli oprócz przedstawicieli LPEC-u, 
przedstawiciele Z.N.K., Społecznego Komitetu Mieszkańców, 
Rady Dzielnicy Bronowice oraz przedstawiciele pokrzywdzonych 
Wspólnot Mieszkaniowych. 
Niestety Pan inż. Paweł Okapa z LPEC nie potrafił realnie 
uzasadnić dlaczego koszty ciepła grzewczego tak znacząco 
wzrosły w latach 2016 i 2017 w stosunku do lat poprzednich. 
Nie było żadnej urzędowej podwyżki energii cieplnej. Nie było 
znaczących zmian klimatycznych. Jedynymi zmianami były 
zmiany personalne w przedsiębiorstwie LPEC. Oprócz zmiany 
w Zarządzie, odeszli z firmy prowadzący gospodarkę cieplną 
panowie Wąsik i Kuczmowski, a z placówki na Bronowicach 
zasłużony dla dobrej współpracy pan Piech. Być może, że nie 
miały one znaczącego wpływu i jest to teza mało prawdopodobna, 
chyba że były wyraźne zalecenia deregulacji przepływów energii 
cieplnej, bardzo niekorzystnej dla mieszkańców Bronowic, 
którzy nie spodziewali się takich działań i mieli, jak w latach 
poprzednich zaufanie do LPEC-u. Spotkanie niczego nie 
wyjaśniło. Jedynym wnioskiem była deklaracja pana Pawła 
Okapy, że zostanie w najbliższym czasie powołany specjalny 
zespół, który zajmie się tą sprawą. 
Na marginesie informujemy, że ciepło dla Lublina produkują 
dwie ciepłownie Megatem (dawne FSC) i Wrotków – Spółka 
Lubelsko-Bełchatowska. Ciepło z Megatemu jest tańsze niż  
z Wrotkowa. Ale LPEC z Megatomu kupuje tylko 1/3 potrzebnej 
energii. Dlaczego? To pytanie kierujemy także do „Walnego 
Zgromadzenia LPEC” które pełni Prezydent Miasta Lublina.

inż. Adam Głowacz

bo podobne miasta jak Rzeszów czy Białystok w zakresie 
infrastruktury dawno prześcignęły Lublin. 
Cieniem jest to, że miejskie Urzędy Sportu i Kultury nie nadążają 
aby te piękne obiekty zaczęły służyć tym dziedzinom dla których 
zostały wybudowane. Młodzieży w Lublinie jest dużo, potrzebna 
jest tylko rozumna organizacja a nie urzędnicza biurokracja  
i sprawozdawczość. Lublin miał wielu rodzimych sportowców 
w różnych dyscyplinach sportu na wysokim poziomie. Dla 
porządku wymienię kilku: Władysław Żmuda, Jacek Bąk 
piłka nożna, Andrzej Kasprzak, Władysław Brzozowski, Jerzy 
Plebanek, Janusz Florczak, Zdzisław Szabała koszykówka, 
Tomasz Wójtowicz, Lech Łacko siatkówka, Dawidowicz  
w tenisie stołowym czy Szwendrowski, Szczerbakiewicz i Kępa 
w sportach motorowych. Podobnie w kulturze byli tacy artyści 
jak Mikulski, Machulski, Jagodzińska i wielu, wielu innych. Te 
urzędy na pewno należy wzmocnić, Doktoraty nie wystarczą. 

Natomiast „piętą Achillesową” jest brak produkcji 
przemysłowej. Same usługi i Wyższe Uczelnie nie przysporzą 
dochodu narodowego. Grandą kryminalną było „zaoranie” 
nowoczesnej odlewni żeliwa i Lubelskich Zakładów Naprawy 
Samochodów. Nie można przyjąć, że w Lublinie nie ma ludzi 
do organizacji przemysłu. Są niewykorzystane hale produkcyjne 
Fabryki Samochodów. W FSC po likwidacji samochodów „Gaz 
51” zanim rozpoczęto „klepanie na bałwankach” samochody 
żuk, produkowano zastępczo wyrywacze lnu, rozrzucacze 
obornika i wiele innych urządzeń gospodarstw domowych. 
Lubelszczyzna jest zapleczem płodów rolnych. Przetwarzanie 
tych płodów nie wymaga wielkich nakładów. Są w Lublinie 
Wyższe Uczelnie techniczne i rolnicze, które powinny podjąć 
zadanie uprzemysłowienia naszego miasta. 
Są to wielkie wyzwania, które muszą być podjęte. Oczywiście 
z okien Bronowic widać inne mniejsze urzędnicze cienie. 
Najpiękniejsza historyczna dzielnica „stare Bronowice” ciągle 
czeka na rewitalizację dopóki nie „zaduszą” jej blokowiska 
mieszkaniowe.

Szanowni architekci i urbaniści zachowajcie dla Lublina tę 
perełkę tylko wcześniej trzeba ją doprowadzić do porządku. 
Piękny park bronowicki jest zniszczony przez „korników 
deweloperów”.  To naprawdę wstyd.
Potrafimy budować nowoczesne drogi i pałace dla urzędów,  
a nie potrafimy nowocześnie uporządkować przez 20 lat 
dzielnicy małych domków i zabytkowych uliczek.
Są jeszcze sprawy estetycznego smaku wznoszonych drogich 
inwestycji. Myślę tutaj o Placu Litewskim i „czarnym” Pałacu 
biurowym przy ul. Wieniawskiej. Być może są to nowe trendy 
urbanistyczne.

Uważam, że Plac Litewski otoczony zabudową stosunkowo 
niskich kamienic stał się „placem chińskim” czy „placem 
czerwonym” dla wielskich defilad wojkowych. Lublin takich 
funkcji nie ma. Same wodotryski i stylizowane ławki z szaletem 
jako jednym z punktów centralnych, nie są najlepszym 
rozwiązaniem. 
Ale pomimo tych uwag Lublin jest pięknym miastem i cieszę się 
że jestem jego mieszkańcem. 

inż. Adam Głowacz

Budowa VI Komisariatu
Policji w Lublinie ruszyła 
pełną parą. 

Gratulujemy 
Z olbrzymią satysfakcją chcemy poinformować, że w dniu 25.01.2018 roku zostali odznaczeni Krzyżami 
Zasługi nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, najbardziej zasłużeni w rozwój Dzielnicy, 
Miasta i Województwa członkowie Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice  
w Lublinie.
Odznaczenia wręczył Pan Profesor Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski w sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Otrzymali:
Andrzej Szyszko – Srebrny Krzyż Zasługi, Grażyna Tutka – Brązowy Krzyż Zasługi, Grażyna Sikora – Brązowy Krzyż 
Zasługi, Ewa Szady – Brązowy Krzyż Zasługi, Anna Trusz-Krok – Brązowy Krzyż Zasługi

Adam Głowacz – Wieloletni, bardzo zasłużony działacz społeczny w rozwój 
Miasta Lublina i dzielnicy Bronowice.

Foto Piotr Matej
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Andrzej Szyszko
Przewodniczący Społecznego Komitetu 

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.  
Już dziś zapraszamy Państwa do zapoznanie się z pełną ofertę 
dostępnych mieszkań. 
Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura sprzedaży 
mieszkań w Lublinie ul. Wrońska 1D. Biuro czynne jest od 
poniedziaku do piątku od godz. 9.00 - 17.00 , a w sobotę od 9.00 
- 12.00, tel. 81 445 90 90.

Red. Piotr Matej w rozmowie  
z Andzejem Szyszko
O przygotowaniach do Uroczystości Jubileuszu 100-Lecia 
Odzyskania Niepodległości Polski, na Bronowicach rozmawiam 
z Panem Andrzejem Szyszko – Przewodniczącym Społecznego 
Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice.

Na jakim etapie i jak zawansowane są prace tych wielkich 
wydarzeń na Dzielnicy Bronowice? 
Przygotowania „idą pełną parą”, jak wiadomo obchody tych 
uroczystości zaplanowano w dwóch terminach: 18 maja 2018 
roku na obiektach i terenach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 
przy ul. Bronowickiej 21 oraz 7 września 2018 roku na obiektach 
sportowych Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19  
w Lublinie. W tym miejscu chcę podziękować Paniom Dyrektor 
Bożennie Kowalik i Urszuli Remiszewskiej oraz pozostałym 
Dyrektorom Szkół z Dzielnicy Bronowice za duże wsparcie w 
przygotowaniu programów Patriotyczno-Kulturalnych, które 
to szkoły zaprezentują się podczas uroczystych Gal. Dla obu 
uroczystości mamy potwierdzony udział dostojnych gości jako 
członków Komitetu Honorowego. Mamy także potwierdzony 
udział Orkiestr Wojskowych – Garnizonu Warszawskiego, 
które z natury rzeczy są bardzo ważną częścią organizowanych 
patriotycznych Gal. 
Czy może Pan naszym czytelnikom zdradzić szczegóły 
programu? 
Uroczystość, która odbędzie się 18 maja posiada roboczy 
harmonogram dla poszczególnych części składających się  
z Mszy Świętej za Ojczyznę, części historyczno-patriotycznej 
gdzie zaprezentują się młodzież szkolna lubelskich szkół 
podstawowych i średnich i części radosnej zabawy, która 
odbędzie się nad rzeką Bystrzycą w godzinach popołudniowych. 
Wystąpią między innymi z koncertem patriotycznym Orkiestra 
Wojskowa Garnizonu Warszawskiego z Dęblina, Zespół Pieśni 
i Tańca Politechniki Lubelskiej, Formacja Tańca Towarzyskiego 
Politechniki Lubelskiej „GAMZA” oraz na specjalne życzenie 
Społeczności Bronowickiej zaproszony został zespół MASTERS, 
który wystąpi z koncertem na zakończenie Gali. Ponadto będzie 
wiele atrakcji. Zaprezentują się Garnizon Lubelskiej Policji  
i Wojska Polskiego, a także Straży Pożarnej i Pogotowia 
Ratunkowego prezentując swój najnowszy sprzęt. A dla 
najmłodszych będzie wiele atrakcji, z nowoczesnym i największym 
dmuchanym wesołym miasteczkiem prezentowanym przez 
firmę UFO-BUFO. 
To znaczy, że wszystko macie dopięte na ostatni guzik? 
Nie do końca, jedynym dużym problemem jest brak do tej 
pory decyzji Wydziału Kultury, Urzędu Miejskiego w zakresie 
pokrycia części kosztów koniecznych dla organizacji tych 
pięknych uroczystości, które powinny być przypomnieniem 
tamtych wielkich dni. Nasze wystąpienia są, jak na złość 
odwlekane w czasie. Jesteśmy jednak dobrej myśli, że te 
przejściowe problemy zostaną w najbliższych dniach usunięte, 
bo program obu uroczystości został pozytywnie zaakceptowany 
przez Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka i Dyrektor 
Kancelarii Prezydenta Panią Joannę Żytkowską.
Dziękuje za rozmowę 

mgr Piotr Matej

W najbliższym Jubileuszowym wydaniu „Naszej Małej Ojczyzny” 
w miesiącu kwietniu 2018 roku przedstawimy szczegółowy 
program, tych historycznych wydarzeń.

Przedstawiamy sylwetki 
i szkoły na 100-Lecie 
Niepodległości Naszego 
Kraju
Mgr Bożenna Kowalik        
Mgr Bożenna Kowalik jest Dyrektorem od 1999 roku, jako 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka  
w Lublinie. Z placówką związana jest od ponad czterech dekad. 
Zaczynała jako nauczycielka klas młodszych w 1977 roku. 
W 1991 roku została zastępcą dyrektora. Osiem lat później 
przejęła stery i kieruje pracami placówki do dziś. Jak mówi 
„szkoła to moja druga miłość”. Stawia na współpracę z wieloma 
środowiskami .
Z jej inicjatywy powstały w SP nr 26 pierwsze w powiecie lubelskim 
klasy dla dzieci z autyzmem (2003). Promuje szkołę pokazując 
ją jako miejsce nauki i terapii dla dzieci niepełnosprawnych. 
Mobilizuje kadrę szkoły do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 
Nauczyciele współtworzą wiele programów  współpracując  
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 
Za swoją pracę pełną poświęcenia była wielokrotnie nagradzana. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (2016), Medalem Edukacji 
Narodowej (2007), dwa razy Nagrodą Kuratora Oświaty (1996, 
2011), również Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin(2004). W 
znacznym stopniu dzięki jej zaangażowaniu szkoła otrzymała 
odznakę „Zasłużonej dla Województwa Lubelskiego” od Zarządu 
Województwa Lubelskiego oraz medal Wojewody Lubelskiego 
(oba w 2011 roku). Pani Bożenna Kowalik jest magistrem  
z przygotowaniem pedagogicznym – pedagogika specjalna. 
18 maja jako gospodarz podejmie lubelską społeczność na 
uroczystych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości. 
Uroczystość tę organizuje wspólnie ze Społecznym Komitetem 
Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice i specjalnie 
powołanym na tą okazję Honorowym i Społecznym Komitetem 
Organizacyjnym. Patronat nad tymi uroczystościami przyjęli 
Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa, Prezydent Miasta 
Lublina, Rektorzy Wyższych Uczelni oraz Parlamentarzyści 
Ziemi Lubelskiej

mgr Piotr Matej

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy inż. Adamowi Głowaczowi 
długoletniemu Przewodniczącemu Komitetu 
Obrony Lokatorów za długoletni trud zakończony 
sukcesem niewykonania eksmisji w budynku przy 
ul. Dulęby w Lublinie. 
Podziękowanie z wyrazami szacunku składają  
w imieniu mieszkańców budynku przy ul. Dulęby 
w Lublinie.

Teresa Jakubczyk 

20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 11A
tel./fax 081 745 54 22
tel. kom. 533 44 44 45 

e-mail: jola@drukarniakopia.p

DRUK OFFESTOWY i CYFROWY
Z A P R A S Z A M Y

mgr Andrzej Wasyl
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