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W dniu 10.03.2019 r. odbyły się wybory do 
wszystkich Rad Dzielnic Lublina.

W tych szrankach nasza dzielnica plasuje 
się na pierwszym miejscu w zgłoszeniu ilości 
kandydatów: 40 osób na 15 miejsc.

Serdecznie Dziękujemy Państwu Wybor-
com, którzy zgodnie z własnym sumieniem, 
wybrali najlepszych członków do nowej Rady 
na Bronowicach.

Do nowej Rady wybrano kilku nowych 
członków: Panią Radną Dorotę Prewencką 
z obwodu pierwszego, Panów Radnych Łu-
kasza Ignaciuka i Lecha Mirosława z obwo-
du drugiego, Panów Radnych Artura Lisa 
i Adama Głowacza z obwodu trzeciego oraz 
Panie Radne Edytę Bochniarz-Tyrę i Zo-
fię Gwóźdź z obwodu czwartego. Razem 
siedmiu nowych  członków weszło do Rady 
Dzielnicy Bronowice w Lublinie. 

Są także nowe statutowe Władze. Prze-
wodniczącym Rady Dzielnicy Bronowice zo-
stał Pan Radny Waldemar Czapczyński a jego 
zastępczyniami  zostały Panie Radne Edyta 
Bochniarz-Tyra i Krystyna Futa.

Na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Bronowice wybrano Pana Radnego Andrzeja 
Szyszko.

Ponadto do Zarządu Dzielnicy Bronowi-
ce wybrano: Pana Radnego Lecha Mirosła-
wa - Zastępcą Przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy Bronowice, Panią Radną Zofię 
Gwóźdź Sekretarzem Zarządu Dzielnicy 
Bronowice, Panią Radną Dorotę Prewencką 
i Panią Radną Grażynę Tutkę na Członków 
Zarządu Dzielnicy Bronowice.

Wybrano także Komisję Rewizyjną Rady 
Dzielnicy Bronowice w składzie: Pan Radny 
Paweł Wrona, Pan Radny Marian Ignaciuk 
i Pan Radny Adam Głowacz.

Nowością nowej Rady Dzielnicy Brono-
wice jest powołanie Zespołów ds. problemo-
wych. Przewodniczącymi zespołów proble-
mowych są: Pani Radna Dorota Prewencka- 
Komisja ds. Rewitalizacji Starych Bronowic, 
Pan Radny Lech Mirosław- Komisja ds. In-
westycji i Rozwoju, Pani Radna Edyta Boch-
niarz-Tyra – Komisja ds. Młodzieży, Kultury 
i Sportu.

Zespoły te zostaną powiększone o Rad-
nych Dzielnicy Bronowice i Ekspertów, takiej 
formy wymaga Statut Dzielnicy Bronowice.

Drugą nowością są wydatki personal-
ne. Dotychczas Beneficjentem ,,diety” był 
 tylko Przewodniczący Zarządu Dzielnicy. 
W  nowej Radzie ,,dieta” została podzielona: 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy otrzy-
muje 51% przyznanej diety, Przewodniczący 
Rady Dzielnicy otrzymuje 23% przyznanej 
diety, Sekretarz Rady Dzielnicy otrzymuje 
14% przyznanej diety.

Usankcjonowano także dietę dla pozosta-
łych Członków Rady Dzielnicy w wysoko-
ści 3%. 

Wybrani Radni Dzielnicy Bronowice będą 
mieli stałe dyżury w lokalu Rady Dzielnicy 
Bronowice przy ul. Krańcowej 106, w każdy 
poniedziałek począwszy od 13 maja 2019 r. 
Zapraszamy mieszkańców naszej dzielnicy we 
wszystkich sprawach, które są dla nich ważne.

Nowy podział przyznanej diety powinien 
nakłonić do pracy wszystkich członków 
Rady Dzielnicy Bronowice, na rzecz rozwoju 
naszej ,,Małej Ojczyzny” Bronowice. 

Poniżej przedstawiamy sylwetki Przewod-
niczącego Rady Dzielnicy Bronowice i Prze-
wodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Bro-
nowice w Lublinie. 

Nowo wybrana  
Rada Dzielnicy Bronowice w Lublinie
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DOSWIADCZENIE I SYSTEMATYCZNY ROZWÓJ 
POZWALAJĄ STALE POSZERZAĆ NASZĄ OFERTĘ 
I DOSTOSOWYWAĆ JĄ DO POTRZEB 
NASZYCH KLIENTÓW.

Pod nazwą MAX-BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI działamy od 
roku 2001 wykonując zadania w zakresie robót ogólnobudowlanych, insta-
lacyjnych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach użyteczności publicz-
nej, sportowych, produkcyjnych, handlowych i mieszkalnych.

Kompetentni pracownicy, 20-letnie doświadczenie zdobyte na rynku 
usług budowlanych – w szczególności jako Generalny Wykonawca, po-
zwalają zaproponować Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę 
w zakresie szeroko rozumianego budownictwa.

Przez lata działania w branży budowlanej zdobyliśmy opinię solidnego 
i profesjonalnego partnera w biznesie co pozwoliło nam na rozszerzyć 
swoją działalności o Dział Deweloperski, Dział Konstrukcji Stalowych 
oraz Dział Produkcji Stolarki Aluminiowej.
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Działamy na rynku nieprzerwanie od ponad 20 lat. Realizujemy obecnie budowę 
blisko 40 osiedli mieszkaniowych na terenie całego kraju. Osiedle Słoneczne Ogro-
dy 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.

Przy projektowaniu mieszkań korzystamy z porad przyszłych mieszkańców 
i oczekiwań dotyczących układów mieszkań.

U nas znajdziesz mieszkanie dla siebie!

PRZEWODNICZĄCY 
RADY DZIELNICY BRONOWICE W LUBLINIE

RADNY WALDEMAR CZAPCZYŃSKI
Wieloletni mieszkaniec Starych Bronowic, zabiegający 

o inwestycje tej części dzielnicy w szczególności na 
dokończeniu remontów ul. Firlejowskiej, ul. Bronowickiej 

i rewitalizacji Parku Bronowickiego oraz zagospodarowania 
rzeki Bystrzyc, gdyż jest członkiem Komisji rewitalizacyjnej 

przy Prezydencie Miasta Lublina. 
Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Społecznego 

Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowic.

RADNY ANDRZEJ SZYSZKO 
Wieloletni mieszkaniec Bronowic, Przewodniczący 

Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice. 
Walnie przyczyniła się do powstania inwestycji na 

dzielnicy takich, jak: boiska ,,Orlik” i kryta pływalnia przy 
ul. Łabędziej, skwerów rekreacyjno – wypoczynkowych 

i nowego VI Komisariatu Policji. Obecnie zabiega o kolejne 
inwestycje długo oczekiwane przez mieszkańców takie jak: 
remont ul. Pogodnej i innych oraz Bronowickiego Centrum 
Kultury, nie zapominając o Wspólnotach Mieszkaniowych 

z których się wywodzi.

PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU RADY DZIELNICY BRONOWICE W LUBLINIE
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1. Budowa nowoczesnego Bronowickie-
go Centrum Kultury z widownią, sceną 
i urządzeniami technicznymi, służącego 
dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy 
Bronowice i Miasta Lublina od najmłod-
szych do najstarszych. Miejsce budowy to 
ul. Łabędzia 15, między Centrum Mło-
dzieży „Nie Lękajcie Się” a  „Bankiem 
Żywności”. Także przy pozyskaniu środ-
ków zewnętrznych.

2. Rozwiązanie problemu rewitalizacji rzeki 
Bystrzycy na odcinku od Mostu Kultury 
przy ul. Zamojskiej do mostu przy Dwor-
ku Grafa w Lublinie oraz rewitalizacja 
Parku Bronowickiego w Lublinie. Także 
pozyskania środków zewnętrznych.

3. Wykonanie remontu ulic Pogodnej i in-
nych wraz z ciągami pieszymi i miejscami 
parkingowymi. Stosowna Uchwała Rady 
Miasta z inicjatywy Społecznego Komi-
tetu Mieszkańców Lublina – Bronowice 
popartej podpisami mieszkańców, zo-
stała podjęta w dniu 17.10.2013 r. Także 
przy pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych od Władz Centralnych.

4. Konsultacje z LPEC-em o rzetelne roz-
liczenia za pobrane ciepło w oparciu 
o rzetelne pomiary.

5. Uporządkowanie gospodarki zielenią 
i gromadzeniem odpadów zgodnie 
z ekonomią i ochroną środowiska oraz 
bezwzględne konsultacje z mieszkańca-
mi z uwagi na narzucane koszty wywozu 
i segregacji, oraz ustawienie przy ciągach 
pieszych pojemników na odchody dla 
psów.

6. Zabezpieczenie rehabilitacji medycznej 
dla mieszkańców dzielnicy w ramach Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, było to 
głównym celem budowy krytej pływalni 
przy ul. Łabędziej.

7. Pomoc dla Klubu Sportowego Bro-
nowice Lublin przy współpracy z To-
warzystwem Sportowo Turystycznym 
„SOKOLIK”, celem większej aktyw-
ności sportowej dzieci, młodzieży i do-
rosłych, w oparciu o obiekty sportowe, 
boiska przy Zespole Szkół Budowla-
nych i  ORLIK-u przy ul. Łabędziej, bo 

nie może być tak, że posiadamy obiekty 
sportowe w dzielnicy Bronowice a mło-
dzież tuła się po całym mieście Lublinie, 
chcąc realizować swoje cele statutowe, 
przy współpracy z Władzami Miasta 
i Województwa  Lubelskiego.

8. Oświetlenie ciągu pieszego obok kościo-
ła pw. Świętego Krzyża w Lublinie.

9. Aktywizacja ludzi starszych i młodzieży 
przez utworzenie Klubu Seniora i Klubu 
Młodzieżowego przy planowanym Bro-
nowickim Centrum Kultury.

10. Kontynuacja cyklicznych imprez o cha-
rakterze Społeczno-Kulturalno-Spor-
towym w ramach Ogólnopolskiego Lu-
belskiego Jarmarku Bronowickiego dla 
uczczenia wielkich wydarzeń historycz-
nych w kraju i w Naszym Województwie, 
Mieście, Dzielnicy. Pierwsza uroczystość 
związana z 450-leciem Unii Lubelskiej 
odbędzie się 24 maja 2019 na Błoniach 
przy ul. Bronowickiej 21, także z udzia-
łem wszystkich członków Rady Dzielni-
cy Bronowice.

Realizacja programu już się rozpoczęła. 
Dla tematów 1, 2, 3 i 8 opracowano stosowne 
wnioski, (program działania Rady Dzielnicy 
Bronowice w Lublinie). 

Przyznajemy że są pewne opory przede 
wszystkim naszej konkurencji, ale także głęb-
sze – ze zwykłej zazdrości osób uznających 
się za bardzo ważnych.

Jest to bardzo widoczne przy Obywatel-
skim Projekcie Uchwały dotyczącym budowy 
,,Bronowickiego Centrum Kultury”! Projekt 
ten zawiera drobne uchybienia formalne, 
które trzeba poprawić i które szybko uzu-
pełnimy. Natomiast w czasie dyskusji w Ko-
misjach Rady Miejskiej pojawiły się opinie, 
które są dla nas niezrozumiałe. 

Na przykład, jedna z osób uważa, że roz-
wój Lulina ma być zrównoważony w działa-
niu z innymi Radami, które nie przejawiają 
żadnych inicjatyw. Jest to myślowa paranoja, 
że skoro mieszkańcy Bronowic, byli pra-
cownicy FSC zafundowali dzielnicy zamianę 
jednego mieszkania w bloku przy ul. Krańco-
wej 106, na małą salkę na pierwszym piętrze, 
na działalność kulturalną dla małych dzieci, 
to wystąpienie o normalną placówkę kultu-
ralną jest niedopuszczalne. Taka ocena jest 
bardzo krzywdząca. 

Skromny lokal DDK – Bronowice do-
brze spełnił swoje zadania w zakresie po-
trzeb dzieci. Przykładem jest młodzieżowy 
zespół ,,Etezja” prowadzony przez Panią 
Irenę Wodecką czy plenerowe adaptacje hi-
storycznych wydarzeń jak np. ,,Obrady Sej-

mu 4-letniego”. Ale w tej „salce” nie są moż-
liwe  artystyczne  przedstawienia zespołów 
teatralnych czy koncertów muzycznych dla 
młodzieży czy osób dorosłych. Dlatego nasz 
wniosek jest uzasadniony.

 Inż. Adam Głowacz

Zawarcie porozumienia pomiędzy dwo-
ma państwami: Polską i Litwą w dniu 1 lipca 
1569 roku było największym osiągnięciem 
politycznym w dziejach polskiej państwowo-
ści. W tym akcie Wielkie Księstwo Litewskie 
zostało połączone z Polską, unią realną na za-
sadzie równości, przy zachowaniu odrębnych 
urządów centralnych, skarbu i wojska. W po-
wstałym państwie polsko-litewskim wspólna 
była osoba króla i sejmu. Polacy i Litwini mogli 
nabywać wzajemnie dobra ziemskie i swobod-
nie przesiedlać się (taki pierwotny Schengen). 
Odrębne było także sądownictwo.

Korzyści dla obu narodów były ogromne, 
szczególnie w zakresie obronności, gospo-
darki, kultury i oświaty przy poszanowaniu 

własnych tradycji. Historycznymi pamiątkami 
tamtych czasów są: Wielcy Profesorowie Wi-
leńskiego Uniwersytetu im. Stefana Batorego, 
twórczość Adama Mickiewicza, Ostra Brama 
czy cmentarz na Rossie. 

Odrębność prawno-państwową Litwy 
i Korony zniosła dopiero Konstytucja 3 Maja 
w 1791 roku łącząca oba kraje w jeden orga-
nizm państwowy.

Unia Polsko-Litewska należała do najdo-
nioślejszych faktów w dziejach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Jej skutki przetrwały ist-
nienie „Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. 
Przyczyniła się ona bezsprzecznie do uzyska-
nia przez Polskę w XV i XVI wieku dużego 
znaczenia Polski w Europie.

Myślimy, że obecnie na innych zasadach sa-
modzielnych państw, polska i Litwa powracają 
do dobrej współpracy. Na pewno korzystając 
z osiągnięć jakie były w okresie współpracy 
w czasie istnienia Unii Polsko-Litewskiej.

Dlatego warto tę rocznicę świętować jako 
wspólne dobro obu bardzo bliskich sobie na-
rodów, piękną historyczną tradycję.

Społeczność Bronowicka w dniu 24 maja 
2019 r. organizuje uroczystość na  błoniach 
przy ul. Bronowickiej 21 dla uczczenia tego 
ważnego wydarzenia w dziejach  Naszej Oj-
czyzny podkreślając, że wydarzenie to zostało 
podpisane w naszym mieście Lublinie.

Echa realizacji programu działania 
Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie

450-lecie Unii Lubelskiej

Podziękowanie
W imieniu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – 

Bronowice, dziękuję wszystkim kandydatom biorącym udział 
a zgłoszonym przez nasze Stowarzyszenie, w wyborach do Rady 

Dzielnicy Bronowice, które odbyły się 10.03.2019 r.

Dziękuję również wszystkim mieszkańcom Dzielnicy 
Bronowice, którzy brali czynny udział w wyborach i oddali 

swój głos na naszych kandydatów na członków Rady 
Dzielnicy Bronowice w Lublinie. Powierzyli nam Państwo 

ogromny mandat zaufania, którego na pewno nie zmarnujemy. 
Swoją pracą w Radzie Dzielnicy Bronowice chcemy godnie 

reprezentować naszą dzielnicę.

Drodzy sąsiedzi, mieszkańcy dzielnicy, liczymy na Państwa 
pomoc w różnych kwestiach oraz oświadczamy, że Wy również 
możecie liczyć na nas. Mamy nadzieję, że Was nie zawiedziemy.

       
Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice.

Andrzej Szyszko

Program  III Wojewódzkej Gali Integracyjno-Patriotyczno-Kulturalnej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Ich Rodziców i Opiekunów 

– mieszkańców miasta i województwa lubelskiego
w dniu 24.05.2019 r. (piątek)

• 9:30  Msza Święta za Ojczyznę w Kościele pw. Św. Michała Archanioła przy ul. Fabrycznej 19
Prezentacja szkół
• 11:00 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
• 11:20 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Lublinie
• 11:40  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej  i Słabosłyszącej w Lublinie
• 12:00  Wystąpienia okolicznościowe, odznaczenia i wyróżnienia
• 12:40  Koncert Patriotyczny w wykonaniu Chóru Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie z orkiestrą Wojskową Garnizonu 

Warszawskiego z Dęblina
• 13:20 Występ Orkiestry św. Mikołaja

Ponadto w godzinach 11:00 – 15:30 prezentacja Straży Pożarnej, Policji, szkół, wyższych uczelni, firm i przedsiębiorstw, młodzież 
z  VIII  Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, młodzież ze Szkoły  Lider w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 
nr 1 w Lublinie, a duże sieci handlowe i firmy zaprezentują swoje stanowiska – wyroby. 
Odbędzie się również: kosmiczna zabawa na fantastycznych kolorowych dmuchawcach, konkursy i zabawy animacyjne z urozmaiceniem 
poprzez malowanie twarzy, włosów, tatuaże, robienie dużych baniek mydlanych na które zaprasza UFO BUFFO  z Dołhobrody.

Program działania 
Rady Dzielnicy Bronowice na lata 2019-2023
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1. Budowa nowoczesnego Bronowickie-
go Centrum Kultury z widownią, sceną 
i urządzeniami technicznymi, służącego 
dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy 
Bronowice i Miasta Lublina od najmłod-
szych do najstarszych. Miejsce budowy to 
ul. Łabędzia 15, między Centrum Mło-
dzieży „Nie Lękajcie Się” a  „Bankiem 
Żywności”. Także przy pozyskaniu środ-
ków zewnętrznych.

2. Rozwiązanie problemu rewitalizacji rzeki 
Bystrzycy na odcinku od Mostu Kultury 
przy ul. Zamojskiej do mostu przy Dwor-
ku Grafa w Lublinie oraz rewitalizacja 
Parku Bronowickiego w Lublinie. Także 
pozyskania środków zewnętrznych.

3. Wykonanie remontu ulic Pogodnej i in-
nych wraz z ciągami pieszymi i miejscami 
parkingowymi. Stosowna Uchwała Rady 
Miasta z inicjatywy Społecznego Komi-
tetu Mieszkańców Lublina – Bronowice 
popartej podpisami mieszkańców, zo-
stała podjęta w dniu 17.10.2013 r. Także 
przy pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych od Władz Centralnych.

4. Konsultacje z LPEC-em o rzetelne roz-
liczenia za pobrane ciepło w oparciu 
o rzetelne pomiary.

5. Uporządkowanie gospodarki zielenią 
i gromadzeniem odpadów zgodnie 
z ekonomią i ochroną środowiska oraz 
bezwzględne konsultacje z mieszkańca-
mi z uwagi na narzucane koszty wywozu 
i segregacji, oraz ustawienie przy ciągach 
pieszych pojemników na odchody dla 
psów.

6. Zabezpieczenie rehabilitacji medycznej 
dla mieszkańców dzielnicy w ramach Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, było to 
głównym celem budowy krytej pływalni 
przy ul. Łabędziej.

7. Pomoc dla Klubu Sportowego Bro-
nowice Lublin przy współpracy z To-
warzystwem Sportowo Turystycznym 
„SOKOLIK”, celem większej aktyw-
ności sportowej dzieci, młodzieży i do-
rosłych, w oparciu o obiekty sportowe, 
boiska przy Zespole Szkół Budowla-
nych i  ORLIK-u przy ul. Łabędziej, bo 

nie może być tak, że posiadamy obiekty 
sportowe w dzielnicy Bronowice a mło-
dzież tuła się po całym mieście Lublinie, 
chcąc realizować swoje cele statutowe, 
przy współpracy z Władzami Miasta 
i Województwa  Lubelskiego.

8. Oświetlenie ciągu pieszego obok kościo-
ła pw. Świętego Krzyża w Lublinie.

9. Aktywizacja ludzi starszych i młodzieży 
przez utworzenie Klubu Seniora i Klubu 
Młodzieżowego przy planowanym Bro-
nowickim Centrum Kultury.

10. Kontynuacja cyklicznych imprez o cha-
rakterze Społeczno-Kulturalno-Spor-
towym w ramach Ogólnopolskiego Lu-
belskiego Jarmarku Bronowickiego dla 
uczczenia wielkich wydarzeń historycz-
nych w kraju i w Naszym Województwie, 
Mieście, Dzielnicy. Pierwsza uroczystość 
związana z 450-leciem Unii Lubelskiej 
odbędzie się 24 maja 2019 na Błoniach 
przy ul. Bronowickiej 21, także z udzia-
łem wszystkich członków Rady Dzielni-
cy Bronowice.

Realizacja programu już się rozpoczęła. 
Dla tematów 1, 2, 3 i 8 opracowano stosowne 
wnioski, (program działania Rady Dzielnicy 
Bronowice w Lublinie). 

Przyznajemy że są pewne opory przede 
wszystkim naszej konkurencji, ale także głęb-
sze – ze zwykłej zazdrości osób uznających 
się za bardzo ważnych.

Jest to bardzo widoczne przy Obywatel-
skim Projekcie Uchwały dotyczącym budowy 
,,Bronowickiego Centrum Kultury”! Projekt 
ten zawiera drobne uchybienia formalne, 
które trzeba poprawić i które szybko uzu-
pełnimy. Natomiast w czasie dyskusji w Ko-
misjach Rady Miejskiej pojawiły się opinie, 
które są dla nas niezrozumiałe. 

Na przykład, jedna z osób uważa, że roz-
wój Lulina ma być zrównoważony w działa-
niu z innymi Radami, które nie przejawiają 
żadnych inicjatyw. Jest to myślowa paranoja, 
że skoro mieszkańcy Bronowic, byli pra-
cownicy FSC zafundowali dzielnicy zamianę 
jednego mieszkania w bloku przy ul. Krańco-
wej 106, na małą salkę na pierwszym piętrze, 
na działalność kulturalną dla małych dzieci, 
to wystąpienie o normalną placówkę kultu-
ralną jest niedopuszczalne. Taka ocena jest 
bardzo krzywdząca. 

Skromny lokal DDK – Bronowice do-
brze spełnił swoje zadania w zakresie po-
trzeb dzieci. Przykładem jest młodzieżowy 
zespół ,,Etezja” prowadzony przez Panią 
Irenę Wodecką czy plenerowe adaptacje hi-
storycznych wydarzeń jak np. ,,Obrady Sej-

mu 4-letniego”. Ale w tej „salce” nie są moż-
liwe  artystyczne  przedstawienia zespołów 
teatralnych czy koncertów muzycznych dla 
młodzieży czy osób dorosłych. Dlatego nasz 
wniosek jest uzasadniony.

 Inż. Adam Głowacz

Zawarcie porozumienia pomiędzy dwo-
ma państwami: Polską i Litwą w dniu 1 lipca 
1569 roku było największym osiągnięciem 
politycznym w dziejach polskiej państwowo-
ści. W tym akcie Wielkie Księstwo Litewskie 
zostało połączone z Polską, unią realną na za-
sadzie równości, przy zachowaniu odrębnych 
urządów centralnych, skarbu i wojska. W po-
wstałym państwie polsko-litewskim wspólna 
była osoba króla i sejmu. Polacy i Litwini mogli 
nabywać wzajemnie dobra ziemskie i swobod-
nie przesiedlać się (taki pierwotny Schengen). 
Odrębne było także sądownictwo.

Korzyści dla obu narodów były ogromne, 
szczególnie w zakresie obronności, gospo-
darki, kultury i oświaty przy poszanowaniu 

własnych tradycji. Historycznymi pamiątkami 
tamtych czasów są: Wielcy Profesorowie Wi-
leńskiego Uniwersytetu im. Stefana Batorego, 
twórczość Adama Mickiewicza, Ostra Brama 
czy cmentarz na Rossie. 

Odrębność prawno-państwową Litwy 
i Korony zniosła dopiero Konstytucja 3 Maja 
w 1791 roku łącząca oba kraje w jeden orga-
nizm państwowy.

Unia Polsko-Litewska należała do najdo-
nioślejszych faktów w dziejach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Jej skutki przetrwały ist-
nienie „Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. 
Przyczyniła się ona bezsprzecznie do uzyska-
nia przez Polskę w XV i XVI wieku dużego 
znaczenia Polski w Europie.

Myślimy, że obecnie na innych zasadach sa-
modzielnych państw, polska i Litwa powracają 
do dobrej współpracy. Na pewno korzystając 
z osiągnięć jakie były w okresie współpracy 
w czasie istnienia Unii Polsko-Litewskiej.

Dlatego warto tę rocznicę świętować jako 
wspólne dobro obu bardzo bliskich sobie na-
rodów, piękną historyczną tradycję.

Społeczność Bronowicka w dniu 24 maja 
2019 r. organizuje uroczystość na  błoniach 
przy ul. Bronowickiej 21 dla uczczenia tego 
ważnego wydarzenia w dziejach  Naszej Oj-
czyzny podkreślając, że wydarzenie to zostało 
podpisane w naszym mieście Lublinie.

Echa realizacji programu działania 
Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie

450-lecie Unii Lubelskiej

Podziękowanie
W imieniu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – 

Bronowice, dziękuję wszystkim kandydatom biorącym udział 
a zgłoszonym przez nasze Stowarzyszenie, w wyborach do Rady 

Dzielnicy Bronowice, które odbyły się 10.03.2019 r.

Dziękuję również wszystkim mieszkańcom Dzielnicy 
Bronowice, którzy brali czynny udział w wyborach i oddali 

swój głos na naszych kandydatów na członków Rady 
Dzielnicy Bronowice w Lublinie. Powierzyli nam Państwo 

ogromny mandat zaufania, którego na pewno nie zmarnujemy. 
Swoją pracą w Radzie Dzielnicy Bronowice chcemy godnie 

reprezentować naszą dzielnicę.

Drodzy sąsiedzi, mieszkańcy dzielnicy, liczymy na Państwa 
pomoc w różnych kwestiach oraz oświadczamy, że Wy również 
możecie liczyć na nas. Mamy nadzieję, że Was nie zawiedziemy.

       
Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice.

Andrzej Szyszko

Program  III Wojewódzkej Gali Integracyjno-Patriotyczno-Kulturalnej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Ich Rodziców i Opiekunów 

– mieszkańców miasta i województwa lubelskiego
w dniu 24.05.2019 r. (piątek)

• 9:30  Msza Święta za Ojczyznę w Kościele pw. Św. Michała Archanioła przy ul. Fabrycznej 19
Prezentacja szkół
• 11:00 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
• 11:20 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Lublinie
• 11:40  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej  i Słabosłyszącej w Lublinie
• 12:00  Wystąpienia okolicznościowe, odznaczenia i wyróżnienia
• 12:40  Koncert Patriotyczny w wykonaniu Chóru Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie z orkiestrą Wojskową Garnizonu 

Warszawskiego z Dęblina
• 13:20 Występ Orkiestry św. Mikołaja

Ponadto w godzinach 11:00 – 15:30 prezentacja Straży Pożarnej, Policji, szkół, wyższych uczelni, firm i przedsiębiorstw, młodzież 
z  VIII  Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, młodzież ze Szkoły  Lider w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 
nr 1 w Lublinie, a duże sieci handlowe i firmy zaprezentują swoje stanowiska – wyroby. 
Odbędzie się również: kosmiczna zabawa na fantastycznych kolorowych dmuchawcach, konkursy i zabawy animacyjne z urozmaiceniem 
poprzez malowanie twarzy, włosów, tatuaże, robienie dużych baniek mydlanych na które zaprasza UFO BUFFO  z Dołhobrody.

Program działania 
Rady Dzielnicy Bronowice na lata 2019-2023



NASZE MAŁE OJCZYZNY
SPOŁECZNEGO KOMITETU MIESZKAŃCÓW LUBLINA – BRONOWICE
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WYDANIE SPECJALNE BEZPŁATNE maj 2019

INFORMATOR

W dniu 10.03.2019 r. odbyły się wybory do 
wszystkich Rad Dzielnic Lublina.

W tych szrankach nasza dzielnica plasuje 
się na pierwszym miejscu w zgłoszeniu ilości 
kandydatów: 40 osób na 15 miejsc.

Serdecznie Dziękujemy Państwu Wybor-
com, którzy zgodnie z własnym sumieniem, 
wybrali najlepszych członków do nowej Rady 
na Bronowicach.

Do nowej Rady wybrano kilku nowych 
członków: Panią Radną Dorotę Prewencką 
z obwodu pierwszego, Panów Radnych Łu-
kasza Ignaciuka i Lecha Mirosława z obwo-
du drugiego, Panów Radnych Artura Lisa 
i Adama Głowacza z obwodu trzeciego oraz 
Panie Radne Edytę Bochniarz-Tyrę i Zo-
fię Gwóźdź z obwodu czwartego. Razem 
siedmiu nowych  członków weszło do Rady 
Dzielnicy Bronowice w Lublinie. 

Są także nowe statutowe Władze. Prze-
wodniczącym Rady Dzielnicy Bronowice zo-
stał Pan Radny Waldemar Czapczyński a jego 
zastępczyniami  zostały Panie Radne Edyta 
Bochniarz-Tyra i Krystyna Futa.

Na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Bronowice wybrano Pana Radnego Andrzeja 
Szyszko.

Ponadto do Zarządu Dzielnicy Bronowi-
ce wybrano: Pana Radnego Lecha Mirosła-
wa - Zastępcą Przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy Bronowice, Panią Radną Zofię 
Gwóźdź Sekretarzem Zarządu Dzielnicy 
Bronowice, Panią Radną Dorotę Prewencką 
i Panią Radną Grażynę Tutkę na Członków 
Zarządu Dzielnicy Bronowice.

Wybrano także Komisję Rewizyjną Rady 
Dzielnicy Bronowice w składzie: Pan Radny 
Paweł Wrona, Pan Radny Marian Ignaciuk 
i Pan Radny Adam Głowacz.

Nowością nowej Rady Dzielnicy Brono-
wice jest powołanie Zespołów ds. problemo-
wych. Przewodniczącymi zespołów proble-
mowych są: Pani Radna Dorota Prewencka- 
Komisja ds. Rewitalizacji Starych Bronowic, 
Pan Radny Lech Mirosław- Komisja ds. In-
westycji i Rozwoju, Pani Radna Edyta Boch-
niarz-Tyra – Komisja ds. Młodzieży, Kultury 
i Sportu.

Zespoły te zostaną powiększone o Rad-
nych Dzielnicy Bronowice i Ekspertów, takiej 
formy wymaga Statut Dzielnicy Bronowice.

Drugą nowością są wydatki personal-
ne. Dotychczas Beneficjentem ,,diety” był 
 tylko Przewodniczący Zarządu Dzielnicy. 
W  nowej Radzie ,,dieta” została podzielona: 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy otrzy-
muje 51% przyznanej diety, Przewodniczący 
Rady Dzielnicy otrzymuje 23% przyznanej 
diety, Sekretarz Rady Dzielnicy otrzymuje 
14% przyznanej diety.

Usankcjonowano także dietę dla pozosta-
łych Członków Rady Dzielnicy w wysoko-
ści 3%. 

Wybrani Radni Dzielnicy Bronowice będą 
mieli stałe dyżury w lokalu Rady Dzielnicy 
Bronowice przy ul. Krańcowej 106, w każdy 
poniedziałek począwszy od 13 maja 2019 r. 
Zapraszamy mieszkańców naszej dzielnicy we 
wszystkich sprawach, które są dla nich ważne.

Nowy podział przyznanej diety powinien 
nakłonić do pracy wszystkich członków 
Rady Dzielnicy Bronowice, na rzecz rozwoju 
naszej ,,Małej Ojczyzny” Bronowice. 

Poniżej przedstawiamy sylwetki Przewod-
niczącego Rady Dzielnicy Bronowice i Prze-
wodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Bro-
nowice w Lublinie. 

Nowo wybrana  
Rada Dzielnicy Bronowice w Lublinie

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA

1 9 9 9 - 2 0 1 9

PARTN
ERZY

DOSWIADCZENIE I SYSTEMATYCZNY ROZWÓJ 
POZWALAJĄ STALE POSZERZAĆ NASZĄ OFERTĘ 
I DOSTOSOWYWAĆ JĄ DO POTRZEB 
NASZYCH KLIENTÓW.

Pod nazwą MAX-BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI działamy od 
roku 2001 wykonując zadania w zakresie robót ogólnobudowlanych, insta-
lacyjnych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach użyteczności publicz-
nej, sportowych, produkcyjnych, handlowych i mieszkalnych.

Kompetentni pracownicy, 20-letnie doświadczenie zdobyte na rynku 
usług budowlanych – w szczególności jako Generalny Wykonawca, po-
zwalają zaproponować Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę 
w zakresie szeroko rozumianego budownictwa.

Przez lata działania w branży budowlanej zdobyliśmy opinię solidnego 
i profesjonalnego partnera w biznesie co pozwoliło nam na rozszerzyć 
swoją działalności o Dział Deweloperski, Dział Konstrukcji Stalowych 
oraz Dział Produkcji Stolarki Aluminiowej.

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW LUBLINA

1 9 9 9 - 2 0 1 9

R O K  J U B I L E U S Z U

Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina – Bronowicewww.skm-bronowice.pl

Działamy na rynku nieprzerwanie od ponad 20 lat. Realizujemy obecnie budowę 
blisko 40 osiedli mieszkaniowych na terenie całego kraju. Osiedle Słoneczne Ogro-
dy 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.

Przy projektowaniu mieszkań korzystamy z porad przyszłych mieszkańców 
i oczekiwań dotyczących układów mieszkań.

U nas znajdziesz mieszkanie dla siebie!

PRZEWODNICZĄCY 
RADY DZIELNICY BRONOWICE W LUBLINIE

RADNY WALDEMAR CZAPCZYŃSKI
Wieloletni mieszkaniec Starych Bronowic, zabiegający 

o inwestycje tej części dzielnicy w szczególności na 
dokończeniu remontów ul. Firlejowskiej, ul. Bronowickiej 

i rewitalizacji Parku Bronowickiego oraz zagospodarowania 
rzeki Bystrzyc, gdyż jest członkiem Komisji rewitalizacyjnej 

przy Prezydencie Miasta Lublina. 
Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Społecznego 

Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowic.

RADNY ANDRZEJ SZYSZKO 
Wieloletni mieszkaniec Bronowic, Przewodniczący 

Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice. 
Walnie przyczyniła się do powstania inwestycji na 

dzielnicy takich, jak: boiska ,,Orlik” i kryta pływalnia przy 
ul. Łabędziej, skwerów rekreacyjno – wypoczynkowych 

i nowego VI Komisariatu Policji. Obecnie zabiega o kolejne 
inwestycje długo oczekiwane przez mieszkańców takie jak: 
remont ul. Pogodnej i innych oraz Bronowickiego Centrum 
Kultury, nie zapominając o Wspólnotach Mieszkaniowych 

z których się wywodzi.

PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU RADY DZIELNICY BRONOWICE W LUBLINIE


