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Szanowni Państwo,
Bronowice są wyjątkowym miejscem 
na mapie Lublina – są dzielnicą tętnią-
cą życiem i mającą w sobie ogromny 
potencjał. Dziękując za wkład miesz-
kańców w budowanie wspólnoty opar-
tej na silnych wartościach, życzliwości 
i otwartości, pragnę podkreślić znacze-
nie istnienia i trwałości „małej ojczy-
zny”, jaką jest dzielnica Bronowice.

Rozwój inwestycyjno-kulturalny 
i społeczny żyjących na Bronowicach 
ludzi wypływa z Państwa patriotyzmu 
oraz głęboko zakorzenionego szacun-
ku do „małej ojczyzny”, a także we-
wnętrznego poczucia, aby przyszłym 
pokoleniom zapewnić bezpieczeń-
stwo oraz spokojny byt. 

W roku Jubileuszu Stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
wpisujecie się Państwo w łańcuch 
pokoleń, które czerpiąc siłę z wiary 
w Boga i opierając się na przykładzie 
przodków stwarzały suwerenne pań-
stwo polskie i budowały świadomość 
narodową w społeczeństwie. Jesteście 
Państwo godnymi spadkobiercami 
tych, którzy od podstaw budowali 
Społeczność Bronowic, ich strukturę 
oraz wspólnotowość.

Życzę Państwu, aby Boże Błogosła-
wieństwo i opieka Matki Najświętszej 
umacniały Państwa w pracy wg dewizy: 
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Prof. Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

Życzenia dla mieszkańców 
Lublina i Województwa

NASZE MAŁE OJCZYZNY
SPOŁECZNEGO KOMITETU MIESZKAŃCÓW LUBLINA – BRONOWICE

Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina – Bronowice

W tym roku nie ma ważniejszych 
uroczystości. Naród polski 
był przez 123 lata w niewo-

li trzech wrogich państw: Rosji, Austrii 
i Prus. Były próby odzyskania niepodle-
głości w zbrojnych powstaniach. Wyda-
wało się, że walcząc u boku cesarza Fran-
cuzów Napoleona, otrzymamy własną 
niepodległość. Tak się nie stało. Dopiero 
konflikty wśród zaborcówi i ciężka praca 
od podstaw wielkich  synów Narodu Pol-
skiego otworzyły „drogę do wolności”. 

ZAPROSZENIE
inż. Adam Głowacz

Prezes Zarządu Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina – Bronowice

Andrzej Szyszko
Przewodniczący Społecznego 
Komitetu Organizacyjnego

Serdecznie zapraszają Państwa z Rodzinami na uroczystą Galę 
połączoną z II Ogólnopolskim Lubelskim Jarmarkiem Bronowickim 

w ramach Lubelskich-Bronowickich 
OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Uroczystości odbędą się w dniu 7 września 2018 (piątek) w godzinach: 

Szczegóły na stronie www.skm-bronowice.pl

Msza Św. za Ojczyznę z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskie-
go-Garnizonu Warszawskiego i Chóru z Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 
w Lublinie, w Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7 
w Lublinie.

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej drużyn młodzieżowych o puchar Władz Sa-
morządowych Miasta i Województwa Lubelskiego pod patronatem wielokrot-
nego reprezentanta Polski Władysława Żmudy, wychowanka RKS  „Motor” 
Lublin oraz Lubelskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lublinie, na 
obiektach - boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 33 w Lublinie.

Część Oficjalna połączona występami patriotyczno-kulturalnymi lubelskich 
szkół i profesjonalnych zespołów artystycznych, która odbędzie się na obiek-
tach Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie. 
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Szanowni Państwo,
Gorąco pozdrawiam wszystkich 
mieszkańców Lubelskiej Dzielnicy 
Bronowice. Serdecznie gratuluję Pań-
stwu zapału w pracy na rzecz małej 
Ojczyzny i pomysłowości w realizacji 
kolejnych inicjatyw. Bardzo się cie-
szę, że jubileusz 100 - lecia rocznicy 
odzyskania przez nasz kraj niepodle-
głości stanowi dla Państwa inspirację 
do rozwijania swojego najbliższego 
otoczenia, czynienia go piękniejszym 
i bardziej przyjaznym. 

Z satysfakcją odnotowuję, że 
 również dzięki funduszom unij-
nym, ta część stolicy województwa 
lubelskiego zmienia się na korzyść. 
Ogromnie się cieszę, że dzięki współ-
działaniu, umiejętności jednoczenia 
wysiłków oraz determinacji, Brono-
wice z każdym rokiem pięknieją, a re-
alizowane inwestycje są świadectwem 
troski o podniesienie jakości życia. 
Taka postawa władz dzielnicy oraz 
jej mieszkańców to właśnie przejaw 
prawdziwego nowoczesnego patrio-
tyzmu.

W tym wyjątkowym roku stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści pragnę pogratulować wszystkim, 
którzy działając na rzecz dzielnicy 
Bronowice przyczyniają się do bu-
dowania potencjału naszego kraju. 
Państwa troska o lokalną społecz-
ność sprawia, że możemy z  ufnością 
patrzeć w przyszłość. Wierzę, że nie 
zabraknie Państwu odwagi  do podej-
mowania śmiałych decyzji i realizo-
wania odważnych projektów.

Z wyrazami szacunku,

Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

nominacji został zamordowany z pobu-
dek politycznych. Zamoyski pogodził 
się z przegraną, choć gorycz niesłusznej 
porażki pozostała i była konsekwencją 
wycofania się tego wielkiego patrioty 
z polityki państwowej.

Ordynat powrócił na Zamojszczyznę. 
Trzeba było odbudować podupadłą go-
spodarkę. Wydatki na zbudowanie armii 
Hallera wyniosły około 8 milionów rub-
li. Dla potomnych zbudował jeszcze Bi-
bliotekę Zamojskich. Zmarł w Klemen-
sowie 5 maja 1939 r., krótko po śmierci 
Romana Dmowskiego.

Tak się dziwnie złożyło, że  wielcy 
patrioci, budowniczowie odrodzonego 
państwa polskiego o orientacji społecz-
nej socjalistycznej zmarli w latach 1935 
i 1936 a obaj wielcy Polacy Partii Naro-
dowej w pierwszej połowie 1939. Ide-
ologicznie byli na dwóch odległych krań-
cach. Natomiast w miłości do Ojczyzny 
szli w jednym szeregu. I w takim szeregu 
„czwórkowym” poszli na wieczne or-
dynanse, dobrze spełniając swoje liczne 
obowiązki dla swojego narodu i Polski.

Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina – Bronowice 

Wolność i niepodległość była, jest 
i będzie dla nas Polaków nie tylko  ważna, 
ale wręcz niezbędna. Polska zawsze 
chciała  i starła się być wolna i niepodle-
gła. Nawet podczas zaborów oraz  innych 
form ucisku i zniewolenia. Świadczą  
o tym wielkie polskie powstania: ko-
ściuszkowskie (1794), listopadowe (1830) 
i sierpniowe (1863), a potem  śląskie 
(1918), wielkopolskie (1918) i warszaw-
skie (1944). Zapewne najbardziej wy-
mownym zrywem ku wolności było 
Powstanie Warszawskie. Po 63 dniach 
walki, gdy nastąpiła kapitulacją, Hitler 
wydał rozkaz likwidacji 900 000 żyjących 
wtedy w Warszawie Polaków. Była to po 
Żydach druga eksterminacja na masowa 
skalę. Zniszczono Warszawę, ale nie po-
konano Polaków i Polski. Wyraz temu 
dała później Solidarność, która w po-
dobny sposób – jak Powstanie Warszaw-
skie – przeciwstawiła się totalitarnemu 
złu, już nie niemieckiemu, lecz sowiec-
kiemu. I tu na mapie  Polskie zaznaczył 
się także Lublin w walce o niepodległość 
i wolność. Był to Lubelski Lipiec 1980 
roku. Zapewne niejedni z nas, z Brono-
wic, brali udział w tym zrywie. Chwała 
bohaterom tamtych czasów i obecnym 
bohaterów – którzy nie boją się myśleć 
i działać na rzecz wolnej ojczyźny, by 
bronić jej niepodległości.

Ale rodzi się pytanie, czy w tych ostat-
nich 100 latach niepodległości, które 
dziś uroczyście obchodzimy, czy byliśmy 
naprawdę zawsze wolni? Okazuje się, że 
nie! Ta wolność trwała dwie dekady do 
II wojny światowej, a potem dopiero od 
1989 roku, od upadku muru berlińskie-
go do dziś. Zależy zatem od nas samych, 
czy my tę wolność uszanujemy, by trwa-
ła długo, a nawet wiecznie. To oznacza, 
że bez Boga nie ma wiecznej wolności. 
Ona jest tylko w Nim! Bo On jest Wol-
nością i do tej Bożej wolności stworzył 

On człowieka. Dlatego też trzeba po-
wiedzieć za J. Ratzingerem – Benedyk-
tem XVI: „Wolności nie można pragnąć 
tylko dla siebie; wolność jest niepodziel-
na i zawsze należy ją postrzegać jako mi-
sję na rzecz całej ludzkości. Oznacza to,  
że wolności nie można posiadać bez ofiar 
i wyrzeczeń. Wolność domaga się troski 
o to, by moralności w sensie publicznej 
i wspólnotowej więzi, samej w  sobie 
pozbawionej władzy, przyznać właści-
wą władzę, która służy człowiekowi. 
 Wolność domaga się, by rządy i wszyscy, 
na których spoczywa odpowiedzialność, 
pochylili się przed tym, co samo w sobie 
jest bezbronne i nie może wobec nikogo 
stosować przymusu” (J. Ratzinger – Be-
nedykt XVI, Uwolnić wolność. Wiara 
a polityka w trzecim tysiącleciu, Lublin 
2018, s; 62).

ks. dr Marian Duma

Proboszcz Parafi pw. Świętego Krzyża 
w Lublinie

Ta wolność nie była nam dana. Tę wol-
ność trzeba było wywalczyć politycznie 
wśród narodów świata, a granice Polski 
przywrócić ciężkimi lokalnymi bitwa-
mi. Do głównych przywódców tej wal-
ki dyplomatycznej i wojskowej należeli: 
Roman Dmowski, Józef  Piłsudski, Win-
centy Witos, Ignacy Paderewski i Woj-
ciech Korfanty. Wszyscy oni jako par-
lamentarzyści i przywódcy partyjni lub 
przywódcy organizacji patriotycznych, 
domagali się przywrócenia utraconej nie-
podległości. Najgłośniej i najefektywniej 
robili to posłowie, bo ich wystąpienia 
miały międzynarodowy charakter.

Należy podkreślić, że ogromny wkład 
w odrodzenie państwa Polskiego wnie-
śli także inni Polacy. Do tych patriotów 
należy zaliczyć Ignacego Daszyńskiego 
i Maurycego Zamoyskiego. Działalność 
Ignacego Daszyńskiego opisał szczegó-
łowo Profesor Stanisław Michałowski 
Rektor UMCS w Kwartalniku „ Akcent” 
(150) 2017.

Ignacy Daszyński urodził się 26 paź-
dziernika 1866 roku w Zbarażu. Był 
założycielem i działaczem Polskiej Par-
tii Socjaldemokratycznej w Galicji i na 
Śląsku. Był także posłem podobnie jak 
Witos do sejmu austriackiego. Brał ak-
tywny udział w międzynarodówkach so-
cjalistycznych, na których podejmowano 
„oświadczenia”, że polska klasa robotni-
cza w łączności z innymi krajami,  będzie 
dążyć do utworzenia Niepodległej Rze-
czypospolitej obejmującej wszystkie zie-
mie polskie. 7 listopada 1918 roku po 
kapitulacji Niemiec i Austrii Ignacy Da-
szyński powołał w Lublinie Tymczasowy 
Rząd Ludowy, który pełnił swoje funkcje 
przez dziesięć dni, to jest do 17 listopa-
da 1918 r. – ignorując w pewnym sensie 
Radę Regencyjną.

Polski Rząd Tymczasowy wydał Ma-
nifest „ Do Ludu Polskiego”: Robotnicy, 
Włościanie i Żołnierze.

Po powrocie Józefa Piłsudskiego 
z więzienia w Magdeburgu, premier Da-
szyński złożył na jego ręce dymisję swo-
jego Rządu i wspólnie rozpoczęto pracę 
nad umocnieniem polskiej państwowo-
ści. W roku 1920 Ignacy Daszyński był 
wicepremierem w rządzie Obrony Naro-
dowej Wincentego Witosa. Później peł-
nił także funkcję Marszałka Sejmu. Kie-

dy na posiedzenie Sejmu wtargnęły oso-
by niezaproszone, Marszałek Daszyński 
odmówił otwarcia posiedzenia Sejmu. 
Ignacy Daszyński był także prezesem 
Towarzystwa Uniwersytetów Robotni-
czych, pięknie zapisując się na kartach 
„Zmartwychwstałej Ojczyzny”.

W okresie II RP. Ignacy Daszyński 
był przez długie lata wiernym przyjacie-
lem partyjnym Marszałka Józefa Piłsud-
skiego.

Działalność Maurycego Zamoyskie-
go dla odzyskania niepodległości Polski 
była również bardzo owocna. Ignacy 
Daszyński był socjalistą. Maurycy Za-
moyski arystokratą związany ze Stron-
nictwem Narodowym, którego przy-
wódcą był Roman Dmowski. Urodził 
się w Warszawie 30 lipca 1870 r. Od Ig-
nacego Daszyńskiego był młodszy. Jako 
19 letni młodzieniec przejął ogromny 
majątek, zarządzając dobrze zorganizo-
wanym gospodarstwem rolno -spożyw-
czym na Zamojszczyźnie.

Postawę patriotyczną XV Ordynata 
ukształtowały doświadczenia powstań 
narodowych i represje stosowane po 
 klęskach na rodzinach powstańczych. 
Hasła socjalistyczne uważał za zbyt ra-
dykalne. Maurycy Zamoyski był też po-
słem do Dumy – rosyjskiego parlamen-
tu. W roku 1914 stronnictwa narodowe 
utworzyły Komitet Narodowy Polski, 
który współdziałał z państwami Europy 
Zachodniej. Dlatego działalność swoją 
Komitet przeniósł na zachód Europy 
do Paryża, gdzie wspólnie z Romanem 
Dmowskim i Ignacem Paderewskim 
ustalali współpracę na rzecz niepodle-
głości Polski. To Maurycemu Zamoy-
skiemu zawdzięczamy fundusze na wy-
posażenia „Błękitnej Armii” Generała 
Hallera. To także dzięki rozległym kon-
taktom ordynata i jego talentom dyplo-
matycznym, Polska uzyskała miejsce na 
bardzo ważnej konferencji pokojowej 
w Wersalu, która decydowała o grani-
cach Polski i dostępie Polski do morza. 
Maurycy Zamoyski był twórcą polskiej 
polityki zagranicznej na zachodzie,  którą 
później realizował będąc ministrem 
Spraw Zagranicznych. Jako wspaniały 
dyplomata Maurycy Zamoyski był kan-
dydatem na urząd Pierwszego Prezy-
denta RP. W grudniu 1922 przegrał nie-
słusznie wybory z Gabrielem Narutowi-
czem, który kilka dni po prezydenckiej 

Szanowni Państwo, 
Stulecie niepodległości Polski związa-
ne jest z kluczowymi procesami, które 
rozpoczęły się w Lublinie, a następnie 
miały wpływ na ruchy niepodległoś-
ciowe w całej Polsce. Świadomi istot-
nego dziedzictwa i wkładu naszego 
miasta w procesy wolnościowe ostat-
nich stu lat, rok ten świętujemy pod 
hasłem „Lublin 1918-2018. Inspiruje 
nas wolność”.

Lubelskie obchody tego święta 
mają charakter otwarty. Cieszę się, 
że zainspirowani ideą wolności i lu-
belską historią odzyskiwania niepod-
ległości, mieszkańcy naszego miasta 
wspólnie przygotowują wiele przed-
sięwzięć. To współtworzenie przez 
społeczności lokalne zgromadzone 
w dzielnicach Lublina wielu inicjatyw 
i wydarzeń celebrujących niepodle-
głość Polski, ukazuje zaangażowanie 
oraz kreatywność Lublinian i pozwala 
nam wspólnie budować patriotyzm 
lokalny i polską tożsamość. Dzięki 
 Państwa aktywności oraz wzbogaca-
niu  życia kulturalnego i społecznego 
w  różnych dzielnicach miasta, roczni-
cę odzyskania niepodległości może-
my obchodzić z dumą i radością. 

Zachęcam wszystkich mieszkań-
ców naszego miasta do wspólnego 
celebrowania stulecia niepodległości 
Polski.

dr Krzysztof  Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Słowo do Mieszkańców Bronowic !
Wolna i Niepodległa

Dokończenie ze s. 1

Panorama Lublina

Jezu ufam Tobie
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Szanowni Państwo,
100 lat niepodległości Polski to 

czas trudnych, często dramatycznych 
doświadczeń, ale także wielu wspania-
łych i budujących chwil. Doceniamy 
ogromne poświęcenie ludzi, którzy 
w 1918 roku, po 123 latach niewoli 
odzyskali dla nas wolność, a następnie 
podjęli bohaterską walkę o utrzyma-
nie niepodległego państwa w okresie 
drugiej wojny światowej, płacąc za to 
często najwyższą cenę – własnego 
 życia. 

Przeżyliśmy także niełatwe czasy 
komunizmu oraz z trudem przepro-
wadzoną transformację ustrojową 
po 1989 roku, która wymagała wielu 
wyrzeczeń. Teraz możemy cieszyć się 
z tego, że mieszkamy w wolnym kra-
ju, który posiada ugruntowaną pozy-
cję na arenie międzynarodowej, oraz 
budować przyszłość naszej ojczyzny.

Z okazji wspaniałej rocznicy 
100-lecia Polski niepodległej – na-
szego wspólnego święta, w imieniu 
społeczności Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie życzę 
mieszkańcom Lublina dumy i satys-
fakcji z rozwoju miasta i ojczyzny, 
zgody, bezpiecznego i dostatniego 
życia oraz coraz więcej wzajemnej 
życzliwości.

prof. dr hab. 
Stanisław Michałowski

Rektor Uniwersytetu   
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nowe Władze Stowarzyszenia 
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice

Nasze Kochane Miasto Lublin
Mieszkaniec, który przed pięćdziesię-

ciu laty wyjechał z Lublina, dziś nie po-
znał by swojego miasta.

Rozwój Lublina to nie tylko nowe 
dzielnice pobudowane w sposób prze-
myślany z dużą ilością zieleni i dobrą in-
frastrukturą wewnątrz osiedlową. Nowy 
Lublin to wyższe uczelnie z miasteczka-
mi studenckimi i dobrze zorganizowa-
na sieć szkół średnich i podstawowych. 
Piękny Lublin, to nowe obiekty sporto-
we i kulturalne na miarę wielkich metro-
polii. Obecny rozwój Lublina to bezkoli-
zyjne ciągi komunikacyjne.

Nowy Lublin to sieć sklepów wielko-
powierzchniowych, miejskie place  zabaw, 
ścieżki rowerowe i dobra miejska komu-
nikacja autobusowa.

Można powiedzieć, że wszystko jest 
naj …najfajniejsze.

Na pewno wszystkie te wielkie inwe-
stycje to zasługa obecnych władz Miasta 
i o tym fakcie trzeba pamiętać z należ-
nym szacunkiem.

To były blaski, jakie są cienie?
Te cienie to życie mieszkańców „na 

co dzień” i perspektywa przyszłościowa.
Same wyższe uczelnie i sklepy wielko 

powierzchniowe nie przynoszą miastu 
radości życia. Jest piękny stadion „arena” 
i „ zero” polityki sportowej. Okazuje się, 
że łatwiej jest zbudować duży stadion za 
ogromne pieniądze, trudniej opracować 
„tani” program sportu i jego skuteczną 
realizację.

To na Lubelszczyźnie – zagłębiu 
owocowym z braku organizacji gospo-
darki owocowej: kontraktacji, zbytu 
i przetwórstwa, mieszkańcy miast i wsi 
ponoszą ogromne straty.

Mieszkańcom wsi grozi zanik „pro-
dukcji” ze względu na bardzo niskie 
ceny. Mieszkańcy miast będą skazani 
na wysokie ceny produktów rolnych 
i ogrodniczych a także ich złą jakość. 
Nie wiem dlaczego uczeni z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego, Urzędu Marszałkow-
skiego i Władz Lublina, w którym nie ma 
żadnych zakładów przemysłowych, nie 
utworzyli „Zespół Twórczy” dla budo-
wy nowych zakładów przetwórstwa rol-
no-spożywczego. Odwrotnie większość 
przemysłu spożywczego została zlikwi-
dowana, także na terenie miasta. Jest to 

bardzo wielkie zaniedbanie – szczegól-
nie rządzących gremiów partyjnych.

Cieszymy się z panującej zieleni i hi-
storii naszego grodu. Tymczasem piękny 
Park Bronowicki i historyczna zabudowa 
Starych Bronowic „umiera.” na naszych 
oczach. Było wiele planów rewitalizacji 
tej części miasta. Blokowiska mieszka-
niowe zawłaszczają swoją szpetotą także 
ten jedyny zakątek Starego Lublina. Tak 
być nie powinno. Chciało by się zapytać 
lubelskich architektów, czy jest w Lubli-
nie plan dziedzictwa narodowego.

Dumą napawa nas mieszkańców li-
kwidacja wojskowych baraków przy 
ul. Lipowej i obskurnego budynku przy 
ul. Wieniawskiej. Ale paskudne relik-
ty PRL-u nadal straszą mieszkańców 
 Nowych Bronowic. Są to urzędy przy 
ulicy Jastrzębia 3 i Łabędzia 15 (magazyn 
„Banku Żywności”).

Z mieszanymi uczuciami oglądamy 
także „trzecią modernizację” ul. Droga 
Męczenników Majdanka, która jest ulicą 
miejską (dzielnicową) i która kosztowała 
miliony złotych. Pożytek trzy regulacje 
świetlne na odcinku 0,5 km i przeniesio-
ne dwa przystanki autobusowe z przed 
skrzyżowania „na” po skrzyżowaniu. 
Natomiast złe nawierzchnie ulic i chod-
ników ulic Pogodnej, Puchacza i Sokolej 
są nie remontowane „od nowości”.

O innych „cieniach” nie piszę. 
 Uważam tylko, że komisje Rady Miasta 
Lublin i niektóre Zarządy Dzielnic bar-
dzo się wyalienowały i całkowicie straci-
ły łączność z mieszkańcami. Nowi Rad-
ni Miasta muszą nawiązać ściślejszą więź 
z mieszkańcami, chociażby przez obo-
wiązkowe dyżury, których teraz nie ma. 

inż. Adam Głowacz
Radny Miasta III Kadencji

W dniu 27.03.2108 odbyło się  Walne 
Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze, na 
którym dokonano podsumowania dzie-
więtnastoletniej działalności Stowarzy-
szenia.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, sa-
morządnym, trwałym zrzeszeniem, ma-
jącym na celu propagowanie i rozwijanie 
wszechstronnej działalności zdążającej 
do poprawy i rozwoju rożnych form ży-
cia mieszkańców Dzielnicy Bronowice, 
Lublina, województwa i kraju. 

Celem Stowarzyszenia jest takie 
wpływanie na rzeczywistość i otoczenie 
wszystkimi dostępnymi i dozwolonymi 

środkami, by kształtować je w duchu 
wspólnoty, uczciwości, pomocniczości, 
solidaryzmu społecznego, legalizmu, 
patriotyzmu i tradycji. Kształtowanie 
prospołecznych postaw ludzkich, opie-
rających się na charytatywności i bezpo-
średniemu uczestnictwu w działaniach 
na rzecz osób potrzebujących pomocy. 
Wszechstronne wspieranie działalności 
integracyjnej członków stowarzyszenia, 
mieszkańców osiedla i Lublina, poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną, spor-
tową, itp.

Nowe Władze wybrane na 5-cio  letnią 
kadencję:

Andrzej Szyszko
Prezes Zarządu

inż. Adam Glowacz
Prezes honorowy

Grażyna Tutka
Wiceprezes Zarządu

Danuta Bochniarz
Wiceprezes Zarządu

Waldemar Czapczyński
Wiceprezes Zarządu

Edyta Bochniarz-Tyra
Sekretarz Zarządu

Anna Trusz-Krok
Skarbnik

Tomasz Alichniewicz 
Członek Zarządu

inż. Adam Głowacz

Zamek Lubelskii nocą

Drodzy mieszkańcy miasta i woje-
wódźtwa Lubelskiego.

Narodowe Święto Niepodległości 
to dla wszystkich Polaków jedno z naj-
większych świąt państwowych. Po 
 ponad 100 latach niewoli Nasz Kraj 
odzyskał upragnioną niepodległość. 

Prezydent Andrzej Duda inaugu-
rując posiedzenia Komitetu Narodo-
wych Obchodów 100. Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości podkreślał, 
że ogromnie ważne jest, aby istota 
obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podległości miała charakter lokalny. 
Wskazywał, aby w każdym najmniej-
szym zakątku Rzeczypospolitej roz-
mawiano o 100-leciu odzyskania nie-
podległości, żeby mówiono o Polsce. 

Cieszę się, że Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina – Dzielnicy 
Bronowice pozytywnie odpowiedział 
na ten apel i aktywnie włącza się 
w ogólnopolskie obchody. Czcijmy 
więc szczególnie pamięć tych, którym 
zawdzięczamy w szczególności wła-
sne niepodległe państwo oraz wszel-
kie marzenia o wolności.

Wyrażam również wielką nadzieję, 
że jubileusz będzie czasem radosne-
go świętowania wszystkich Lublinian 
a uczestnictwo w wydarzeniu organi-
zowanym przez dzielnicę Bronowice 
będzie przyczyniało się do kształto-
wania postaw patriotycznych i obywa-
telskich wśród naszych mieszkańców.

mgr inż. Sylwester Tułajew
Poseł na Sejm RP
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Szanowni Państwo,
Rok 1918 to wielka, znacząca data 

w ponad 1000 letniej historii naszej 
Ojczyzny. Odzyskaliśmy tak upra-
gnioną od wielu pokoleń wolną Polskę 
i mogliśmy sami jako naród decydo-
wać o naszych sprawach. Dlatego też 
należy ciągle przypominać i podkre-
ślać bohaterskość i heroiczność tych 
którzy przez ponad 100 lat niewoli 
podejmowali trud, płacąc często naj-
wyższą cenę – utraty życia, aby mógł 
nadejść kiedyś ten upragniony dzień 
jakim był 11 listopada 1918 roku. 

Cieszmy się więc i radujmy z tej 
wspaniałej rocznicy 100-lecia nie-
podległości Polski i bądźmy dumni, 
że miasto Lublin miało w tym swój 
znaczący udział. 

Niech realizowane obchody tego 
jubileuszu w Lublinie obudzą  ducha 
patriotyzmu i wyzwolą jeszcze  większą 
energię i zapał do podejmowania 
 wielu wspólnych działań na rzecz roz-
woju naszego pięknego miasta.

Prof. dr hab. 
Zygmunt Litwińczuk

Rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

JESTEŚMY RAZEM
W tym roku obchodzimy Jubileusz 

15-lecia istnienia na rynku w Lublinie. 
Jako hipermarket ciągle się zmieniamy. 
W ofercie oprócz sklepu posiadamy ca-
łodobową, bezdotykową myjnię samo-
chodową oraz stację benzynową.

Od 2013 roku nasi klienci mogą  robić 
zakupy online, dzięki uruchomieniu 
 sklepu internetowego Ldrive. Zachęca-
my do korzystania z tej formy zakupów, 
gdzie na naszych klientów, pod adresem 
www.ldrive.lublin.pl, co tydzień czeka 
nowa niespodzianka.

W ostatnich latach zostały zrealizo-
wane trzy duże projekty modernizacyjne 
w naszym obiekcie, z których najważ-
niejszym była wymiana lad chłodniczych 
i całego systemu chłodnictwa. Dzięki 
temu możemy zaoferować naszym klien-
tom najlepszej jakości produkty  świeże. 
Dzięki modernizacji linii kas oraz  Punktu 
Obsługi Klienta nasz sklep zyskał nowo-
cześniejszy i bardziej przyjazny charakter.

Nasze działania nie są skierowane 
jedynie na poprawę jakości robienia za-
kupów dla naszych klientów. Staramy 
się również promować zdrowy styl życia 
oraz brać aktywny udział w tworzeniu 
lokalnej społeczności. Mając na uwa-
dze powyższe w 2016 roku zaprosiliśmy 
Państwa do udziału w Rodzinnym Pik-
nikuzorganizowanym wraz z Fundacją 
Rozwoju Sportu. W programie imprezy 
znalazły się liczne atrakcje i konkursy 
dla uczestników, a głównym punktem 
pikniku był rodzinny rajd rowerowy po 
ulicach naszego miasta. W odpowiedzi 
na Państwa potrzeby corocznie w naszej 
akcji BIOrę zdrowie naturalnieoferujemy 
zdrowe, całkowicie naturalne produkty. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo 
szeroki wybór produktów BIO i wege-
tariańskich. Nie zapominamy o środo-

wisku naturalnym, dlatego organizuje-
my akcję „Dbamy i mamy”, w której 
promujemy recycling i ochronę środo-
wiska. Bierzemy również udział w akcji 
„Drzewko za makulaturę” organizowa-
nej wspólnie z Kurierem Lubelskim i Re-
gionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. 
Wspierając politykę dobrego sąsiedztwa 
współpracujemy z Rodzinnym Ogrodem 
Działkowym „Kalina”, który w 2017 
roku obchodził 40-letni jubileusz. Spo-
tkanie odbyło się na placu naszego 
hipermarketu, a patronat honorowy 
nad tym wydarzeniem objął Prezydent 
Miasta Lublina. Nasze centrum  bierze 
udział również w  Wyścigu Kaczek, ak-
cji  charytatywnejmającej na celu zebra-
nie funduszy na dofinansowanie posił-
ków dla dzieci, wyjazdów wakacyjnych 
oraz stypendiów. W 2016 roku kaczka 
 E.Leclerc wygrała ten wyścig w konkur-
sie dla firm, zdobywając I miejsce.

 Nasze centrum nie zapomina o naj-
młodszych, organizujemy na naszym 
parkingu otwartą strefę zabaw z oka-
zji Dnia Dziecka. Zapraszamy również 
dzieci na organizowane w naszym skle-
pie bezpłatne ferie zimowe oraz liczne 
niespodzianki z okazji Mikołajek. Ba-
wimy się wspólnie dekorując pierniczki 
bądź malując pisanki. Wiemy, jak  ważny 
jest sport w życiu dzieci, dlatego od 
2016 roku pomagamy Akademii Piłkar-
skiej Bronowice. Wspieramy akcję Tor-
nister Pełen Uśmiechu, przygotowując 
wyprawki szkolne oraz akcję Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę. Wsparcie dla 
mieszkańców to dla nas priorytet. Zosta-
liśmy laureatem i zostaliśmy nagrodze-
ni statuetką „Podmiot Przyjazny Dużej 
Rodzinie” w miejskim programie Ro-
dzina Trzy Plus, w którym oferowaliśmy 
rodzinom wielodzietnym 20-procen-
towy  rabat na produkty dla niemowląt, 
ubrania, książki, materiały papiernicze 
i prasę. Od 15 lat wspieramy również 
 Bractwo Miłosierdzia im. Św. Alberta.

Dbamy o to, by odwiedzając nasz 
sklep spotkali się Państwo z najwyż-
szą jakością produktów i usług, dlatego 
starannie dobieramy producentów i do-
stawców. Nowoczesne wyposażenie za-
pewnia najlepsze warunki przechowywa-
nia i magazynowania, dzięki czemu mo-
żemy mieć pewność, że produkty ofe-
rowane naszym klientom są najwyższej 
jakości. Nasi pracownicy zawsze chętnie 
służą pomocą. Staramy się, aby nasza ka-
dra w pełni potrafiła sprostać Państwa 
oczekiwaniom. Pozostajemy otwarci na 
sugestie klientów i nowe wyzwania.

Serdecznie dziękujemy za wspólnie 
spędzone 15 lat oraz za zaufanie, jakim 
nas Drodzy Klienci obdarowaliście. Ży-
czymy Państwu i sobie kolejnych wspól-
nych lat i dobrej współpracy. 

mgr. Piotr Matej

Szanowni Państwo,
Przeżyliśmy niełatwe czasy ko-

munizmu oraz z trudem przepro-
wadzoną transformację ustrojową 
po 1989 roku, która wymagała wielu 
wyrzeczeń. Teraz możemy cieszyć 
się z tego, że mieszkamy w wolnym 
kraju, który posiada ugruntowaną 
pozycję na arenie międzynarodowej, 
oraz budować przyszłość naszej oj-
czyzny.

Cieszmy się więc i radujmy z tej 
wspaniałej rocznicy 100-lecia nie-
podległości Polski i bądźmy dumni, 
że miasto Lublin miało w tym swój 
znaczący udział. 

Wyrażam również wielką nadzieję, 
że jubileusz będzie czasem radosne-
go świętowania wszystkich Lublinian 
a uczestnictwo w wydarzeniu organi-
zowanym przez dzielnicę Bronowice 
będzie przyczyniało się do kształto-
wania postaw patriotycznych i oby-
watelskich wśród naszych mieszkań-
ców.

prof. dr hab. inż.
Piotr KACEJKO

Rektor Politechniki Lubelskiej

Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina – Bronowice

Po transformacji ustrojowej w Polsce 
i rozwiązaniu KOS-mów powstała duża 
luka pomiędzy nowymi Radami Gmin 
i Miast, a mieszkańcami. KOS-my miały 
duże uprawnienia dla załatwienia bieżą-
cych spraw mieszkańców.

Nowa ustawa o samorządzie gmin-
nym z roku 1990 umożliwiła także po-
wstawanie samodzielnych organizacji, 
dla załatwienia różnych lokalnych prob-
lemów mieszkańców o zasięgu lokalnym 
i poza lokalnym.

Na Bronowicach powstały dwa  takie 
stowarzyszenia: Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina – Bronowice 
i Ogólno miejski Społeczny Komitet 
Obrony Lokatorów. Później powoła-
no jednostkę pomocniczą Rady Miasta, 
Radę Osiedla Bronowice, która powinna 
z tymi oddolnymi organizacjami współ-
pracować. Przez długie lata taka współ-
praca istniała.

Społeczny Komitet Mieszkańców 
Lublina – Bronowice, powstał z inicja-
tywy wspólnot mieszkaniowych i ich 
mieszkańców, m.in. Ś.P. Leszka Duni-
kowskiego, Andrzeja Szyszko, Andrze-
ja Pruszkowskiego, Grażyny Tutki, Ks. 
dr Mariana Dumy, Zbigniewa Kołbusia 
i wielu innych. Społeczny Komitet był 
i jest organizacją społeczną i dobrowol-
ną, ale bardzo skuteczną. Widocznymi 
osiągnięciami jego członków są: 

–  nowe bezpieczne ciągi piesze 
w  całej dzielnicy 

–  budowa skwerów wypoczynkowych 
o imionach wielkich Polaków: 
Świętego Jana Pawła II, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia i bł. Księdza Jerzego 
Popiełuszko oraz boisk sportowych 
przy ul. Plagego Laśkiewicza 

–  budowa pierwszego w Lublinie 
boiska „Orlik” przy SP nr 33 przy 

ul. Łabędziej 
–  termo modernizacja 

i remonty kapitalne Wspólnot 
Mieszkaniowych w dzielnicy wraz 
z otoczeniem i odnowionymi 
elewacjami 

–  budowa szeregu placów zabaw 
w każdym skupisku dzieci.

Największym osiągnięciem 
Społecznego Komitetu Mieszkańców 
Lublina jest budowa Centrum Sportu 
Rekreacji i Rehabilitacji 

–  „kryta pływalnia” przy 
ul. Łabędziej. Pierwotnie inwestycja 
ta nie była ujęta w planie Miasta 
Lublina. 

Trzeba było zebrać 1500 podpisów 
i jako projekt mieszkańców uzyskał do-
piero wsparcie Rady Miasta Lublina. Ze-
branie 1500 podpisów jest wyłącznie za-
sługą członków Komitetu Mieszkańców. 
Jest to „ perełka” w naszej dzielnicy. Nie-
stety, niefrasobliwość przewodniczącego 
Zarządu Rady Dzielnicy Bronowice pana 
Mariana Ignaciuka i byłej pani Przewod-
niczącej Rady Krystyny Futy sprawiła, że 
mieszkańcy dzielnicy, dzięki którym ten 
obiekt powstał, na zabiegi rehabilitacyj-
ne muszą nadal jeździć do szpitali przy 
ul. Jaczewskiego, alei Kraśnickiej, FSC 
lub na Hipoteczną, bo panowie prezesi 
spółki „Medisport” nie mają kontrak-
tu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Temat rehabilitacji musi być pilnie roz-
wiązany bo przy budowie tego pięknego 
obiektu był to główny postulat większo-
ści mieszkańców, podobnie jak przyzwo-
ite zarządzanie całym obiektem, które 
ostatnio uległo pewnemu zacofaniu 
i obojętności ze strony MOSiR-u.

Aktualnie Społeczny Komitet Miesz-
kańców Lublina zajmuje się kolej-
ną  ważną inwestycją. Jest to budowa 

PARTNERZY

www.domlublin.pl

LUBLIN

www.makdom.pl

Nowoczesny Kompleks Sportowo - Rekreacyjny przy ulicy Łabędziej w Lublinie

Ciąg dalszy na s. 8-9
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VI  Komisariatu Policji, o którą zabie-
gał od wielu lat. Budowę rozpoczęto 
w grudniu ub. roku, a zakończenie pla-
nuje się w roku 2019 na 100-lecie działal-
ności polskiej Policji Państwowej.

Z ważnych spraw bieżących, który-
mi zajmuje się Komitet to uregulowania 
rzetelnej współpracy z LPEC-em, który 
w ubiegłych dwóch latach „niesłusznie 
zarobił” na ogrzewaniu naszych wspól-
not mieszkaniowych około 30% więcej 
niż w latach poprzednich, a które my 
mieszkańcy musieliśmy te zwiększone 
koszty zapłacić, bo nie było dostatecz-
nego pomiaru parametrów jakości wody 
grzewczej. Na okrągło Społeczny Komi-
tet Mieszkańców stara się także rozwiązać 
problem remontu ulic Pogodnej,  Sokolej, 
Krańcowej, Puchacza, Sowiej i innych 
oraz uporządkowanie terenów między 
wspólnotami ulicy Sokolej 15 i 13, a  także 
i rozwiązania problemu nie oświetlonych 
ciągów pieszych na odcinkach od ul. Po-
godnej 7 do Krańcowej 106, od  Łabędziej 

3 do Sokolej 17-19 i  innych, gdzie docho-
dzi do wielu napadów, kradzieży i pobić. 
Od 10 lat miasto tłumaczy się brakiem 
środków finansowych. 

Jak wspomniano, w przeszłości istnia-
ła dobra współpraca z obydwoma Spo-
łecznymi Komitetami i Radą Dzielnicy. 
W ostatnich dwóch kadencjach Rady 
Dzielnicy tej współpracy nie ma. Prze-
wodniczący Zarządu Pan Marian Igna-
ciuk wyznając zasadę „patriota idiota”, 
pokazał prawdziwą twarz „intryganta”, 
polegającą na tym, że nie interesują go 
sprawy mieszkańców a jedynie zabezpie-
czenie otrzymywania wysokiej diety. Dla-
tego spowodował barbarzyńskie i oparte 
na fałszywych donosach, pozbycie się 
bardzo uczciwej przewodniczącej Rady 
Dzielnicy Bronowice Pani Danuty Boch-
niarz tylko dlatego, że nie chciała wspierać 
Pana Przewodniczącego Ignaciuka. Jest 
rzeczą smutną, że w tej intrydze uczest-
niczą tacy porządni ludzie jak pan Paweł 
Wrona.

Szanowni Państwo,  
Drodzy Mieszkańcy Lublina

Lubelsko-Bronowickie Obchody 
Stulecia Odzyskania Niepodległości 
Polski to wyjątkowa okazja, by po-
chylić się nad tym, jak rozwija się nasz 
kraj i ukochane miasto Lublin. Po 123 
latach zaborów i planowego niszcze-
nia Polski nie tylko pod względem 
gospodarczym, ale przede wszystkim 
tożsamościowym, dzisiaj z całą pew-
nością i dumą możemy stwierdzić,  
że nasz kraj staje się na arenie mię-
dzynarodowej ważnym partnerem 
nie tylko dla sąsiadów w Europie,  
ale i państw na całym świecie. 

Mimo to, starania, by dogonić naj-
lepiej rozwinięte gospodarki świata 
muszą być wciąż podejmowane. Tylko 
stały rozwój i dbanie o wspólne do-
bro, jakim jest Nasza Ojczyzna, będzie 
gwarantem pomyślnej przyszłości na-
szych dzieci i ich poczucia dumy z bycia 
Polakiem. Lublin, dzielnica Bronowice, 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie muszą być tego częścią. 

Uczelnia i współpracujące z nią 
otoczenie biznesowe odgrywa istotną 
rolę w dążeniu do tego celu, dlatego 
jako członek Honorowego Komitetu 
tych wydarzeń pragnę zapewnić, że 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie dołoży wszelkich starań, 
żeby osiąganie wyższego wykształce-
nia przez młodego człowieka nie koń-
czyło się na uzyskaniu specjalistycznej 
wiedzy, ale również silnym poczuciu, 
że zdobyte umiejętności praktyczne 
pozwolą na spokojne życie i satys-
fakcjonującą pracę, która przyczyni 
się do wzrostu zamożności naszych 
rodzin, regionu i całej Polski, czego 
sobie i Państwu życzę. Jednocześnie 
deklaruję, że nasza Uczelnia w dal-
szym ciągu aktywnie będzie wspierała 
rozwój Dzielnicy Bronowice i nasze-
go Miasta. 

mgr Teresa Bogacka 
Kanclerz - Wyższej Szkoły Ekonomii  

i Innowacji w Lublinie

Pan Przewodniczący Ignaciuk odpo-
wiada nie tylko za przekazanie oddziału 
rehabilitacji w niewłaściwe zarządzanie, 
ale także za współudział w likwida-
cji świetlicy dla dzieci z rodzin nieza-
możnych razem z panią Księżąpolską. 
Oboje państwo Księżopolska i Igna-
ciuk przyczynili się też do zniszczenia, 
rękami pana dr Bieleckiego, wspaniałej 
drużyny piłkarskiej „Sokolika” wyszko-
lonej przez pana mgr Mirosława Zgliń-
skiego. Ludzie Ci zlikwidowali także 
imprezy choinkowe dla dzieci a także 
spotkania patriotyczne mieszkańców 
w plenerze.

Społeczny Komitet Mieszkańców 
wspólnie z parafią Świętego Krzyża, 
wypromował przed 8 laty Radnego 
Miasta Pana Marcina Pogorzałka. Choć 
pan Pogorzałek nie był „wyjadaczem” 
w  Radzie Miasta, ale nie przeszkadzał 
w różnego rodzaju działaniach na terenie 
Dzielnicy Bronowice. Pan dyrektor biura 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecz-

nej  Marcin Pogorzałek – bo taką miał 
funkcję, zlecał Panu Ignaciukowi roboty 
transportowe i inne, które były sowicie 
opłacane bez  należnego  pokrycia. Za te 
niedociągnięcia pan Marcin Pogorzałek 
został ukarany zwolnieniem z pracy, nie 
przedłuża umowy. Pan Pogorzałek, jako 
Radny Miasta pomógł także Panu Igna-
ciukowi w uzyskaniu pracy w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacji. Pomi-
mo „tych zasług” Pan Ignaciuk później 
na „każdym kroku” poniżał Pana Marci-
na Pogorzałka, bo znalazł sobie innego 
kandydata do Rady Miasta „spadochro-
niarza” z innej dzielnicy.

Także wśród społeczników Dzielni-
cy pan Ignaciuk miał pewne „osiągnię-
cia” w próbach skłócenia tych ludzi. Na 
szczęście, prawda jak oliwa wypłynęła 
na wierzch, natomiast grupie intrygan-
tów z „czwartkowych spotkań” pozo-
stało tylko pisanie „ chamskich paszkwi-
li”, których nie mają odwagi podpisać.

Szanowni Państwo, Ponieważ zbliża 
się okres wyborów uważałem, że nale-
ży naszą wspaniałą Bronowicką Spo-
łeczność poinformować o prawdziwych 
społecznikach i intrygantach, mających 
także (niektórzy) korzenie komunistycz-
ne w PZPR-e.

Obecnie Społeczny Komitet Miesz-
kańców Lublina – Bronowice ściśle 
współpracuje ze wszystkimi Dyrekcjami 
Szkół i innymi podmiotami działający-
mi w naszej „ Małej Ojczyźnie” oraz 
wszystkimi Parafiami.

Dla porządku informujemy miesz-
kańców Bronowic i nie tylko, że obecny 
Zarząd Społecznego Komitetu Miesz-
kańców Lublina – Bronowice w Lublinie 
tworzą: Andrzej Szyszko – Prezes, Gra-
żyna Tutka - Wiceprezes, Danuta Boch-
niarz – Wiceprezes, Waldemar Czapczyń-
ski – Wiceprezes, Edyta Bochniarz-Tyra 
– Sekretarz, Anna Trusz-Krok – Skarb-
nik, Tomasz Alichniewicz – Członek.

Dla zwiększenia powagi Stowarzysze-
nia, które reprezentują Zarząd, został 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, a swoją działalność opiera na 
zatwierdzonym statucie.

inż. Adam Głowacz
Prezes Honorowy SKML

Dokończenie ze s. 7

Skwer u zbiegu ulic Jesiennej i Zimowej bł. ks. Jerzy Popieluszko

Panorama głównej ulicy Bronowic w Lublinie

Plac zaabaw przy zbiegu ulic Drogi Męczenników Majdanka i Grabskiego

Naród wyszedł z dziejowej próby 
zwycięsko, spełnił się sen Pola-
ków. 

Wielkie to szczęście móc obcho-
dzić i przeżywać 100 rocznicę odzy-
skania niepodległości. 

Powrót Polski na mapę Euro-
py i świata to ogromnie ważna data 
w dziejach państwa i narodu polskiego.

Cud odzyskania suwerenności 
mógł zdarzyć się tylko dzięki ofiar-
nej walce i pracy kilku pokoleń Polek 
i Polaków zmagających się o zacho-
wanie duchowej substancji narodo-
wej, wyrażających swą patriotyczną 
postawą powszechne dążenie ówcze-
snej Polski do przywrócenia wolności. 

Dziś możemy sami o sobie decy-
dować, nie musimy o wolność  walczyć 
mieczem, przelewać krwi.

Oddajmy więc dziś hołd pokole-
niom, bohaterom znanym i bezimien-
nym, dzięki którym Polska odzyskała 
upragnioną wolność. Złóżmy pokłon 
historii, przeżywajmy tę niepodle-
głość na nowo.

Niechaj obchody tej wielkiej rocz-
nicy staną się powodem radosnego 
świętowania, obudzą w nas ducha 
patriotyzmu, będą przejawem jedno-
ści i wspólnoty narodu, troski o byt 
i przyszłość Ojczyzny.

Prof. dr hab. Andrzej Drop
Rektor Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie
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Niepodległość i wolność…
11 listopada 2018 r. – to ważna data wy-
znaczająca 100 lat niepodległej  Polski. 
W tym roku spoglądamy na cały wiek 
wolności kryjący za sobą zarówno wie-
le zakrętów dziejowych, trudnej walki 
o utrzymanie niepodległości, ale też 
wspaniałych i budujących momentów, 
kiedy wartościowi ludzie przypominali 
nam czym jest wolność.

Niepodległość to też miejsca, a Lub-
lin odegrał w historii wolności Polski 
wyjątkową rolę. To właśnie w naszym 
mieście 7 listopada 1918 roku utworzo-
no Tymczasowy Rząd Ludowy Repub-
liki Polskiej pod kierownictwem Igna-
cego Daszyńskiego. To tu rozbłysło 
światło wolności umożliwiające rozwój 
gospodarczy, społeczny i kulturalny 
Polski. Pozwoliło to również na roz-
wój Lubelskiej Energetyki. Między in-
nymi, dzięki temu jesteśmy dziś  silnym, 
 dobrze zorganizowanym i nowoczes-
nym przedsiębiorstwem wspierającym 
gospodarkę miasta oraz regionu.

Z okazji Święta Niepodległości 
pragniemy życzyć Państwu radości 
z życia w wolnym i rozwijającym się 
kraju, satysfakcji z każdej chwili, ener-
gii do działania i tego byśmy nigdy nie 
musieli przypominać sobie czym jest 
niepodległość.

W imieniu Zarządu i Pracowników 
PGE Dystrybucja S.A.

Wojciech Lutek
Prezes Zarządu

 marszałka Województwa Lubelskiego, 
Prezydenta Miasta Lublin, dyplomy Wo-
jewody Lubelskiego oraz Medale „Ko-
misji  Edukacji Narodowej”, które z upo-
ważnienia Pani Minister Anny Zalew-
skiej wręczył zasłużonym pedagogom, 
Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew.

Referat okolicznościowy „Słowo na 
100-lecie Niepodległości Polski” przy-
gotowany przez SKML, wygłosił Za-
stępca Dyrektora S.P.S. nr 26 w Lublinie 
mgr Piotr Mochol.

Wszyscy zabierający głos w imieniu 
Władz Miejskich, Wojewódzkich i Pań-
stwowych, w tym także Pani Sekretarz 
Województwa Anna Augustyniak, byli 
pełni uznania dla Dyrekcji Szkół i Or-
ganizatorów tej pięknej i ważnej uroczy-
stości, której walor historycznej pamięci 
jest bardzo cenny. szczególnie dla dzieci 
i młodzieży.

Po części oficjalnej odbyły się występy 
artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Poli-
techniki Lubelskiej, Formacji Tańca To-
warzyskiego „Gamza” w ramach 65-lecia 
Politechniki Lubelskiej, oraz koncert ze-
społu „Masters”. Nowością był występ 

profesjonalnego  Chóru Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej nr 26 w Lublinie połą-
czony z Orkiestrą Wojskową Garnizonu 
Warszawskiego z Dęblina, przygotowa-
ny specjalnie na to wielkie wydarzenie.

„Opatrzność Boska” zapewniła 
uczestnikom uroczystości dużo wspa-
niałych przeżyć w plenerze, na tle naj-
piękniejszej panoramy naszego miasta 
Lublin.

Te wspaniałe obchody święta nie 
 byłyby możliwe, gdyby nie pomoc 
finansowa, organizacyjna i logistycz-
na, za którą serdecznie dziękujemy 
Prezydentowi Miasta Lublina, Mar-
szałkowi Województwa Lubelskiego, 
Wojewodzie Lubelskiemu, Komen-
dantowi Wojewódzkiemu i Miejskie-
mu Policji w Lublinie, PGE dystry-
bucja w Lublinie, GALA DOM, MAK 
DOM, sieci sklepów Auchan, E.Lec-
lerc i Makro w Lublinie oraz dyrek-
cjom szkół, przedszkoli i organizacji 
społecznych związanych z dzielnicą 
Bronowice i miastem Lublin.

mgr Piotr Matej

W dniu 18 maja 2018 roku odbyła 
się inauguracja Lubelskich Brono-
wickich Obchodów 100-lecia Nie-
podległości Polski w Lublinie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą za Ojczyznę w Kościele parafial-
nym pw. Świętego Michała Archanioła 
w Lublinie. We Mszy Świętej uczestni-
czyły wszystkie szkoły z naszej dzielnicy 
i Miasta Lublina z pocztami sztandarowy-
mi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Lublina i województwa Lubelskiego.

Uroczystej Mszy Świętej towarzy-
szyła Orkiestra Wojskowa Garnizonu 
Warszawskiego z Dęblina i Chór Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lubli-
nie. Modliły się również bohaterki ostat-
niej wojny: 95-letnia „Sybiraczka” wy-
wieziona na początku 1940 roku z całą 
rodziną, w bydlęcych wagonach na nie-
ludzką ziemię, Henryka Paśnik – uhono-
rowana podczas Mszy Świętej medalem 
„Pro-Patia” i o rok młodsza Marianna 
Krasnodębska – żołnierz Armii Kra-
jowej, wcześniej wyróżniona medalem 
„Jad Waszem” za ratowanie Żydów.

Obie Panie wygłosiły do dzieci, mło-
dzieży i zgromadzonych serdeczne po-
dziękowania. Była to wspaniała lekcja 
żywej historii Polski.

Mszę Świętą celebrował i piękne 
patriotyczne kazanie wygłosił ks. pro-
boszcz Arkadiusz Paśnik, odznaczony 
również podczas uroczystości medalem 
„Pro-Patia” wnuk Henryki Paśnik.

Po Mszy Świętej przedstawiciele 
szkół, organizacji społecznych i innych 
organizacji złożyli wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze pod pomnikiem ofiar 
zamordowanych w Katyniu. Następ-
nie wszyscy uczestnicy w towarzystwie 
Orkiestry Wojskowej Garnizonu War-
szawskiego z Dęblina na czele, przeszli 
z  kościoła pw. Świętego Michała Archa-

nioła,  ulicami Lublina na bulwar nad 
 rzeką Bystrzycą, w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie, 
by wziąć udział w wydarzeniach patrio-
tyczno-kulturalnych lubelskich szkół.

Wszystkie szkoły, a także dzieci 
z przedszkoli przygotowali wspaniałe 
patriotyczne programy. Odbywały się 
one mimo niesprzyjającej aury w go-
dzinach od 11:00 do 14:30 przed licznie 
zgromadzoną widownią, mieszkańców 
miasta Lublin i województwa.

O godzinie 16:00 rozpoczęła się część 
oficjalna. Uroczystość popołudniową 
zaszczycili Posłowie: dr Joanna Mucha, 
mgr inż. Sylwester Tułajew, mgr Lech 
Sprawka. Prezydenta Miasta Lublina re-
prezentował zastępca Prezydenta Miasta 
mgr inż. Artur Szymczyk. W uroczysto-
ściach uczestniczyli także Radni Rady 
Miasta Lublin, a Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego reprezentowała Pani 
Sekretarz Województwa Anna Augu-
styniak, za Wojewodę Lubelskiego Pan 
 Tomasz Pitucha.

Podczas części oficjalnej wyróżnio-
no kilkadziesiąt osób, wręczono mię-
dzy  innymi medale okolicznościowe 

Szanowni Państwo,
Święto Niepodległości to dla Po-

laków jedno z najważniejszych świąt 
państwowych. Po ponad 120 latach 
niewoli pod zaborami 11 listopada 
1918 roku nasz kraj odzyskał niepod-
ległość, a Lublin odegrał istotną rolę 
w listopadowych wydarzeniach 1918 
roku. To właśnie tutaj utworzony zo-
stał Tymczasowy Rząd Ludowy Re-
publiki Polskiej pod kierownictwem 
Ignacego Daszyńskiego. Mimo wielu 
trudności czekających naród podczas 
budowy własnego Państwa zrealizo-
waliśmy marzenia o wolnej Polsce.

Obecnie Lublin jest największym 
miastem Polski po prawej stronie 
 Wisły i jednocześnie stolicą woje-
wództwa o bogatej historii. Pełni 
centralną rolę w życiu mieszkańców 
„Polski Wschodniej” w wymiarze 
handlowym, edukacyjnym i kulturo-
wym. Dzięki zaangażowaniu i kre-
atywności mieszkańców, dynamice 
rozwoju oraz lokalizacji przyciąga 
wielu inwestorów. 

MAK DOM działa w Lublinie od 
niemal 20 lat realizując budowy osie-
dli mieszkaniowych w różnych dziel-
nicach miasta. Osiedle Słoneczne 
Ogrody realizowane w dzielnicy 
Bronowice jest inwestycją, w  którą 
zaangażowaliśmy nasze najlepsze do-
świadczenia, aby dzielnica stała się 
jeszcze piękniejsza i nowocześniej-
sza. Jestem szczęśliwy mając choćby 
w nieznacznym stopniu wpływ na ar-
chitekturę i rozwój Lublina. 

W tym wyjątkowym dla Nas roku, 
życzę wszystkim mieszkańcom aby 
każdego dnia czerpali radość i inspi-
rację do rozwoju, widząc jak pozytyw-
nie zmienia się Lublin.

mgr Michał Kubasiewicz
Prezes Zarządu

MAK DOM Sp. z o.o.

INAUGURACJA 
Lubelskich Bronowickich Obchodów 
100-lecia Niepodległości Polski w Lublinie

Wyróżnieni medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Wyróżnieni medalami Prezydenta Miasta Lublina.

Wyróżnieni medalami Marszałka Województwa Lubelskiego 

Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego – Garnizonu Warszawskiego podczas wspaniałego koncertu z chórem Szkoły 
Podstawowej specjalnej nr. 26 w Lublinie, na inaugurację Lubelskich Bronowickich Obchodów 100 lecia Niepodległości Polski.

Zaproszeni goście nie zawiedli.

Wspaniała inauguracja w wykonaniu dzieci z Lubelskich przedszkoli i szkół
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Budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji  
w Lublinie w stanie surowym - lipiec 2018

„Lublin to całe moje życie. Tu się urodzi-
łam, wychowałam, pracowałam, mam 
swoja rodzinę i wspólnych przyjaciół. Od 
wielu lat mieszkam na Bronowicach, jed-
nej z najstarszych dzielnic naszego miasta. 
Posiadam doświadczenie samorządowe, 
od siedmiu lat jestem Radną Rady Dziel-
nicy Bronowice oraz Wiceprzewodniczącą 
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lubli-
na i  zarządzam Wspólnotą Mieszkaniową 
przy ul. Pogodnej. Praca dla ludzi sprawia 
mi dużą satysfakcję, tym bardziej jeżeli jej 

efektem jest poprawa życia mieszkańców 
i ich bezpieczeństwo. Niezwykle cenię 
sobie możliwość rozmowy z Państwem  
i wymianę spostrzeżeń dotyczących funk-
cjonowania naszej dzielnicy. Dlatego za-
chęcam do jeszcze większej współpracy 
na rzecz rozwoju naszej dzielnicy, bo nie 
wszystko udaje nam się rozwiązać z uwagi 
na brak wsparcia Władz Samorządowych 
Lublina i bardzo podzieloną Rady Dzielnicy 
Bronowice.”

Lublin – dzielnica Bronowice – jest moją 
Małą Ojczyzną a dobro i szczęście jego 
mieszkańców stanowią dla mnie najwyż-
szą wartość oraz motywuje mnie do dal-
szej pracy. Jestem Radną Rady Dzielnicy 
Bronowice i Wiceprzewodniczącą Spo-
łecznego Komitetu Mieszkańców Lublina. 
Pełniłam również funkcję Przewodniczącej 

Rady Dzielnicy Bronowice, ale z uwagi 
na brak współpracy z Zarządem Dzielnicy  
i częstymi konfliktami całą swoją energię 
wkładam w pracę społeczną w SKML, 
gdzie główną moją dewizą jest poprawa 
jakości życia mieszkańców, także senio-
rów. Jestem zawsze blisko ludzi, dlatego 
regularnie spotykam się z Państwem.

Z Lublinem i dzielnicą Bronowice zwią-
zana jestem od urodzenia. Tu działam 
na rzecz mieszkańców i rozwiązywaniu 
wielu bardzo skomplikowanych ludzkich 
spraw. Wspieram aktywizację senio-
rów i najmłodszych mieszkańców po-
przez organizację różnego rodzaju imprez  
o charakterze patriotycznym, kulturalnym  
i sportowym. W pracy społecznej w Spo-

łecznym Komitecie Mieszkańców Lubli-
na wykorzystuję swoje doświadczenie 
zawodowe, które pozwala mi na znaj-
dowanie najlepszych rozwiązań w pro-
blemach z jakimi zwracają się do mnie 
mieszkańcy dzielnicy i nie tylko. Pracuję  
z pasją dla Dzielnicy, z sercem dla Mojego 
Miasta.

Jestem samorządowcem i społecznikiem, 
Radnym i Wiceprzewodniczącym Rady 
Dzielnicy Bronowice i Społecznego Komi-
tetu mieszkańców Lublina. Moją pasją jest 
Lublin – stara zapomniana przez obecne 
Władze Samorządowe dzielnica Bronowi-
ce. Urodziłem się w tym mieście i zwią-
załem z nim na całe życie. Od lat angażuję 
się w sprawy dotyczące mojej dzielnicy, 
starej historycznej części Bronowic, zabie-
gając o rewitalizację rzeki Bystrzycy oraz 

parku Bronowickiego w przeszłości nazy-
wanym „Parkiem Miłości”. Nie zapominam 
również i od wielu lat czynię starania na 
temat remontu niezbędnych ulic – całej  
ul. Firlejowskiej (a nie je fragmentu), czy 
ul. Bronowickiej. Uważam, że nasze dziel-
nicowe, lokalne sprawy powinny być 
wolne od ideologii i polityki, tylko w ten 
sposób uczynimy Lublin, w szczególności 
naszą zapomnianą dzielnicę Bronowice, 
naszym wymarzonym miejscem do życia.

Urodziłem i wychowałem się w Lublinie. 
Od kilku lat pracując społecznie w Spo-
łecznym Komitecie Mieszkańców Lublina 
zabiegam o inwestycje na rzecz miesz-
kańców Bronowic. W SKML udało nam 
się zebrać grupę ludzi, dla których rozwój 
naszej społeczności lokalnej jest znacznie 
ważniejszy od politycznych karier. Zbudo-
waliśmy środowisko w Społecznym Komi-

tecie Mieszkańców Lublina, gdzie głów-
nym celem jest rozwój infrastrukturalny  
i inwestycyjny całej dzielnicy Bronowi-
ce w Lublinie, mimo wielu problemów,  
z którymi obecnie się borykamy. Angażuję 
się w działalność charytatywną inicjuję 
i wspieram wiele akcji społecznych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Marzy mi się 
Lublin młodzież uprawijąca sport.

Prezentacja kolejnych członków Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina w kolejnym wydaniu.

Prezentacja kolejnych członków Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice

NASI NAJLEPSI SPOŁECZNICY

Grażyna Tutka

Danuta Bochniarz

Edyta Bochniarz-Tyra

Waldemar Czapczyński

Tomasz Alichniewicz

Razem pracujemy społecznie dla 
rozwoju naszej ukochanej – jednej  
z najstarszych dzielnic Lublina. Na-
sza harmonijna współpraca od 1999 
roku daje efekty w postaci realizacji wie-
lu ważnych inwestycji dla mieszkańców 
i zamieszkujących naszą dzielnicę. Po-
wstały nowe obiekty sportowe, boiska 
wielofunkcyjne ORLIK czy kompleks 
rekreacyjno-sportowy, basen z halą 
sportową przy ul. Łabędziej, miejsca po-
zwalające aktywnie spędzić wolny czas, 
skwery rekreacyjno-wypoczynkowe czy 
place zabaw. Ale także nowe inwestycje, 

TAK DLA BRONOWIC

„Nie lewica nie prawica liczy się dzielnica – Bronowice”
Prezentujemy członków Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice.

www.skm-bronowice.pl
facebook: Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina Bronowice

dzielnicy oraz Starego Miasta, Śródmie-
ścia, Wieniawy a w tym roku dookopto-
wano również Sławinek?

Mimo wielu naszych wniosków od 
dziesięciu lat dotyczących wykonania in-
westycji czy remontów na dzielnicy Bro-
nowice, między innymi ulic Pogodnej, 
Sokolej, Krańcowej, Puchacza, Zimo-
wej, Sowiej, Firlejowskiej, Bronowickiej 
i innych wraz z parkingami i ciągami pie-
szymi, czy rewitalizacja doliny Bystrzycy 
i parku Bronowickiego, nie znajdują się 
- zgłaszane przez nas inwestycje – w Bu-
dżecie Miasta, gdyż obecna koalicja nie 
popiera naszych próśb i wniosków. 

Uważamy, że w nadchodzących wybo-
rach samorządowych należy to zmienić 
i po kilkudziesięciu latach wprowadzić 
do Rady Miasta Lublin autentycznego 
mieszkańca Naszej Ukochanej Dzielnicy 
Bronowice, ale jest to wszystko w  rękach 
wszystkich naszych mieszkańców, więc 
nasze credo „NIE LEWICA NIE 
PRAWICA LICZY SIĘ DZIELNICA  
– BRONOWICE” jest dalej aktualne.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szyszko
Prezes Zarządu 

Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina – Bronowice

Jedna z wyróżniających się wspólnot mieszkaniowych przy 
ulicy Sokolej 19 w Lublinie

między innymi: praktycznie wszystkie 
wspólnoty mieszkaniowe na dzielnicy 
zmieniły się nie do poznania poprzez 
kapitalne remonty z nowymi elewacjami; 
rozwija się nowe budownictwo miesz-
kaniowe przy ul. Wrońskiej, Drodze 
Męczenników Majdanka czy wybudo-
wane nowe budynki przy ul. Anny Wa-
lentynowicz; wyremontowano również 
ul. Łabędzią i część ciągów pieszych. 
Największym obecnie sukcesem Spo-
łecznego Komitetu Mieszkańców Lubli-
na jest po dwunastu latach oczekiwania 
budowa nowej siedziby VI Komisariatu 
Policji, która zakończy się w roku 2019 
na 100-lecie Policji w naszym kraju. Co 
poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców.

Największą naszą bolączką od 2012 
roku jest brak remontów i nowych inwe-
stycji na naszej dzielnicy. Praktycznie nie 
ma współpracy z Radzia Miasta Lublin. 
Nie mamy autentycznego mieszkańca 
Bronowic, który by jako Radny Miejski 
zabiegał o inwestycje i rozwój naszej 
dzielnicy. Obecni jak i byli Radni  Miejscy, 
od ośmiu lat, wybrani przez mieszkań-
ców Bronowic z I Okręgu Wyborczego 
nie są związani z naszą dzielnicą, dlatego 
brak jest inwestycji wynikających z tego 
faktu. Na marginesie – jest zła sytuacja 
dotyczącą okręgów wyborczych, nie 
jesteśmy wspólnie z Kośminkiem, Fe-
linem, Tatarami i innymi ościennymi 
dzielnicami w jednym okręgu wybor-
czym, tylko wymyślono, że obecnie na 
radnego miejskiego z dzielnicy Brono-
wice głosować będą mieszkańcy naszej 

Budowa nowej siedziby VI Komisariatu Policji  
w Lublinie
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TBV Sp. z o.o. jest firmą dewelo-
perską, której głównym zakresem 
działalności jest realizacja inwestycji 
mieszkaniowych na terenie Lublina. 
Spółka powstała w 2004 roku i od 
tamtej pory nieustannie się rozwija. 
Wizytówką TBV są liczne zrealizo-
wane już inwestycje, które wyróżnia 
wysoki poziom wykonawstwa połą-
czony z estetyką obiektów. 

Projektujemy z myślą o Tobie
Już w fazie projektu dokładamy wszel-

kich starań, by nasze inwestycje były do-
pracowane pod każdym kątem. Dlatego 
współpracujemy z doświadczonymi ar-
chitektami, bazujemy na sprawdzonych 
rozwiązaniach, a przede wszystkim kie-
rujemy się punktem widzenia przyszłych 
mieszkańców.

Dysponujemy najnowszą technologią
Wiedza zdobyta poprzez lata pracy w 

obszarze rynku mieszkaniowego pozwala 
nam na zagwarantowanie Państwu wyso-
kiej jakości usług, rzetelności oferty oraz 
solidności i terminowości wykonania bu-
dowy opartej na najnowszej technologii.

Pomożemy Ci na każdym etapie
Służymy pomocą przy wyborze 

mieszkania,  jak również przy uzyska-
niu kredytu bankowego na najlepszych 
warunkach. Przekazujemy Państwu vo-
uchery na zakupy w promocyjnych ce-
nach do wybranych punktów sprzedaży, 
oferujących materiały do wykończenia 
i wyposażenia wnętrz.

Nasze portfolio? To realne budynki!
Wizytówką naszego doświadczenia 

i wiarygodności są wyróżniające się bu-
dynki oraz zadowolenie naszych klien-
tów. Dbamy także o funkcjonalne i kom-
fortowe zagospodarowanie terenu na 
naszych osiedlach, tak aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na potrzeby przyszłych 
mieszkańców.

Osiedle Europejskie
To bezpieczna, nowoczesna i przyja-

zna rodzinom inwestycja, która od ponad 
5 lat rozbudowuje się w prężnie rozwija-

jącej się w dzielnicy Felin przy ul. Zyg-
munta Augusta.  Jest bardzo  dobrze sko-
munikowana z Centrum, a dodatkowo 
posiada własne zaplecze handlowo-usłu-
gowe. Doskonała lokalizacja oraz ele-
gancki charakter zabudowy  sprawia, że 
jest to najlepsze miejsce do zamieszkania 
we wschodniej części miasta. 

Lizbona
Czwarty etap Osiedla Europejskiego 

położony jest przy  ul. Zygmunta Augu-
sta i Królowej Jadwigi. Lizbona obejmu-
je 77 mieszkań w budynku A9, tyle samo 
w budynku A10 oraz 97 mieszkań w bu-
dynku A11. Integralną częścią osiedla 
jest obiekt handlowy, w którym znajdzie 
się supermarket Stokrotka oraz lokale 
usługowe na wynajem. 

Budynki Osiedla Europejskiego utrzy-
mane są w delikatnej kolorystyce, będą-
cej połączeniem dwóch barw: cappuc-
cino oraz klasycznej bieli.  Prosta bryła 

Budujemy z miłości do Lublina
budynku bardzo dobrze komponuje się 
z przeszklonymi balkonami oraz balu-
stradami ze stali nierdzewnej. 

Budynki posiadają kondygnację 
podziemną, na którą zjadą Państwo ci-
chobieżną windą z każdego poziomu.  
Można tam bezpiecznie garażować. 
Dodatkowo  powstaną też zewnętrzne 
miejsca parkingowe. W trosce o  bez-
pieczeństwo mieszkańców teren wokół 
budynków będzie monitorowany.

Na terenie osiedla powstaną 3 place 
rekreacji dla najmłodszych mieszkańców 
wyposażone w certyfikowane sprzęty. 
Zadbamy także o elementy małej archi-
tektury, tj. ławki czy kosze. Liczymy, że 
takie miejsca zachęcą mieszkańców do 
rodzinnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu.

Osiedle Regaty
Już wkrótce nasza oferta powiększy 

się o kolejną dużą inwestycję, zlokalizo-
waną przy ul. Nadbystrzyckiej. Obejmie 
ona 9 nowoczesnych budynków z atrak-
cyjnie zaprojektowaną przestrzenią 
 wokół. Do wyboru będą zróżnicowane 
typy mieszkań od 30 do 70 m2.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną 
ofertą naszych inwestycji:

www.tbv.pl
tel. 81 533 55 44

Biuro: ul. Pana Balcera 6B, Lublin 

KREATYWNA Agencja Reklamowa!
• logo • kreacja wizerunku • projekt graficzny • druk 
• strony www • reklama zewnętrzna • kalendarze 

www.arfa.pl • info@arfa.pl • tel. 81 448 31 20

W Lublinie funkcjonuje prawie 20 
lat rozszerzając działalność o nowe 
lokalizacje. Oddział Lubelski pilotu-
je budowę osiedli w Lublinie, Świdniku 
oraz Puławach, gdzie do tej pory łącznie 
powstało ponad 3000 mieszkań. Pierw-
szymi sztandarowymi projektami było 
osiedle Słoneczny Dom w pobliżu Zale-
wu Zemborzyckiego oraz osiedle Polesie 
w Świdniku. Z biegiem lat powiększali-
śmy ofertę inwestycji o osiedla Perły Ka-
liny przy ul. Lwowskiej, Nowe Sokolniki 
przy ul. Wyścigowej, Słoneczna Dąbro-
wa przy ul. Zemborzyckiej oraz osiedle 
Słoneczne Ogrody. 

„SŁONECZNE OGRODY” to 
nowoczesny kompleks mieszkaniowy, 
realizowany w historycznej dzielnicy Lu-
blina – Bronowice, w rejonie ulic Droga 
Męczenników Majdanka, Wrońska i Lot-
nicza, w który angażujemy nasze najlep-
sze doświadczenia aby stworzyć teren 
przyjazny jego mieszkańcom. Widok na 
panoramę Starego Miasta, zwracająca 
uwagę elewacja budynku, wykorzysta-
nie gry światła dziennego, przestronne 
i słoneczne balkony, funkcjonalne ukła-
dy pomieszczeń, ulokowanie obiektów 
wśród istniejącej zieleni – oto marzenie 
każdego nabywcy. Bardzo atrakcyjna 
lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do 
szkół, przedszkoli, przychodni, obiek-
tów sportowych i rekreacyjnych pozwa-
lających na aktywny wypoczynek. Stąd 
jest zaledwie kilkanaście minut space-
rem do centrum i zabytkowego  Starego 

Miasta, gdzie zlokalizowane są liczne 
instytucje kulturalne i puby. Pięć minut 
to czas wystarczający nawet dla rowe-
rzysty amatora, by dojechać do ścieżki 
rowerowej zlokalizowanej wzdłuż doliny 
rzeki Bystrzyca prowadzącej w okolice 
Zalewu Zemborzyckiego i Starego Lasu. 
W okresie letnim pobliski, wybudowany 
w 1908 roku według konstrukcji inżynie-
ra Mariana Lutosławskiego, neogotycki 
most na Bystrzycy staje się miejscem 
koncertów, wystaw, projekcji filmowych, 
spotkań, warsztatów i wielu innych 
 imprez kulturalnych. Osiedle przyciąga 
wiele nowych osób i sprawia, że staje się 
ono wizytówką dzielnicy.

Zmieniamy Bronowice 
– kolejną dzielnicę Lublina 
– tworzymy nową jakość.

MAK DOM jest Spółką funkcjo-
nującą na rynku branży budowlanej od 
ponad 25 lat, a jej działalność opiera się 
w całości na prywatnym kapitale krajo-
wym. Zatrudniamy wysoko wykwalifi-
kowanych pracowników, posiadających 
duże doświadczenie gwarantujące wy-
konanie nawet najbardziej skomplikowa-
nych przedsięwzięć inwestycyjnych. Spe-
cjalizujemy się w dużych projektach bu-
downictwa wielorodzinnego i przemy-

słowego. Aktualnie realizujemy ponad 
trzydzieści projektów mieszkaniowych 
w Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie, Po-
znaniu, Krakowie, Szczecinie, Warsza-
wie oraz innych miastach Polski. Wysoką 
jakość realizacji inwestycji potwierdzają 
liczne nagrody i wyróżnienia. W roku 
2012 i 2013 znaleźliśmy się wśród czo-
łowych firm deweloperskich, którym 
przyznano godło „Deweloper Roku”. 
Sukcesy poszczególnych inwestycji prze-
kładają się na całokształt funkcjonowa-
nia Spółki. MAK DOM był jedyną firmą 
w 2012 roku z branży deweloperskiej, 
której dziennik „Puls Biznesu” przyznał 
nagrodę „Gazela Biznesu 2012”.

Na rynku lubelskim miniona dekada 
naszej działalności zaowocowała dwu-
krotnym zajęciem I miejsca w konkursie 
o „Kryształową Cegłę”. W 2005 roku 
kapituła konkursu na najlepszy zespół 
zabudowy wielorodzinnej uhonorowa-
ła osiedle „Słoneczny Dom”, a w 2012 
roku wyróżnienie zdobyły „Perły 
 Kaliny” oraz zrealizowany na potrzeby 
osiedla „Słoneczny Dom” obiekt przed-
szkola, przychodni zdrowia oraz apteki. 
Budynek przedszkola zwyciężył również 
w konkursie „Złota Kielnia” w kate-
gorii obiektów użyteczności publicznej. 
W roku 2014 otrzymaliśmy statuetkę 
„Lubelskiego Orła Biznesu” w kate-
gorii Inwestor roku, natomiast w 2018 
roku Prezydent Miasta Lublin w dowód 
zaangażowana w rozwój Miasta przy-
znał Spółce „Medal 700-lecia Miasta 
 Lublin”.

mgr inż. Witold  Woliński 
mgr inż. Artur Sadowski
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