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Sprawozdanie z Lubelskich Bronowickich Obchodów 100-lecia Niepodległości Polski w Lublinie połączonych
z II Ogólnopolskim Lubelskim Jarmarkiem Bronowickim, która odbyła się
w dniu 07.09.2018 r. na naszej „Małej
Ojczyźnie” na Bronowicach na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr
33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK w Lublinie.
O godz. 10:00 w kościele parafialnym p.w. Świętego Krzyża w Lublinie

odbyła się bardzo uroczysta Msza
Święta za Ojczyznę celebrowana przez
kilku wspaniałych księży, dla kilkuset
mieszkańców Lublina i Województwa
Lubelskiego, biorących w niej udział,
rozpoczynając tym samym nowy rok
szkolny 2018/2019. Patriotyczną homilię związaną ze 100-leciem Odzyskania
Niepodległości Polski, wygłosił ksiądz
Jan Rząd, dając słuchaczom prawdziwą
lekcję h
 istorii.

Społeczny Komitet
Mieszkańców Lublina – Bronowice

Rozmowa z Prezesem Zarządu
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Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina wspiera i prosi o poparcie dla naszej kandydatki

Edyta Bochniarz-Tyra
Sekretarz Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina

AMBITNA, RZETELNA I WIARYGODNA

pozycja

Lista
BEZPARTYJNA KANDYDATKA
Z BRONOWIC DO RADY MIASTA LUBLIN

1 okręg wyborczy – Bronowice, Sławinek, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa
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Sprawozdanie z Lubelskich Bronowickich
Obchodów 100-lecia Niepodległości Polski w Lublinie
Mszy Świętej towarzyszyła Orkiestra
Wojskowa Garnizonu Warszawskiego
z Lublina i chór Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka
w Lublinie.
Po nabożeństwie wszyscy jej uczestnicy udali się wspólnie ulicami Lublina
w asyście Orkiestry Wojskowej Garnizonu Warszawskiego na tereny boisk
szkolnych Szkoły Podstawowej nr 33 im.
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
gdzie odbyły się występy patriotyczno-kulturalne, gdzie zaprezentowały się lubelskie szkoły podstawowe i średnie prezentując własny program przygotowany
na tą wielką historyczną uroczystość.

Wszystkie programy były solidnie
wypracowane i zasługiwały na wysoką
ocenę, a były przygotowane przez następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Szkoła Podstawowa nr 31,
Szkoła Podstawowa nr 33, VIII Liceum
Ogólnokształcące, Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej,
Zespół Szkół LIDER i Zespół Szkół
Budowlanych w Lublinie. Szkoda, że tej
pracy młodzieży i ich rodziców nie oglądały władze oświatowe.

Podczas części oficjalnej wyróżniono
kilkadziesiąt osób wręczono między innymi Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże
Zasługi, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale Okolicznościowe
Marszałka Województwa Lubelskiego
i Prezydenta Miasta Lublin.
Na podstawie art. 138 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz
społeczności lokalnej:
■■ Złotym Krzyżem Zasługi
odznaczony został:
– Pan Witold Woliński
■■ Srebrnym Krzyżem Zasługi
odznaczeni zostali:
– Pan Michał Kubasiewicz
– Pan Piotr Mochol
■■ Brązowym Krzyżem Zasługi
odznaczeni zostali:
– Pani Danuta Bochniarz
– Pani Lucyna Mądra
– Pan Artur Sadowski
– Pani Violetta Stachyra
– Pan Łukasz Tatara

■■ Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:
– Pani Lucyna Mądra
– Pani Anna Trusz-Krok
– Pani Agnieszka Szuwarska
– Pani Violetta Stachyra
– Pani Barbara Ostojewska-Laczmarczyk
– Pani Violetta Robaczewska
– Pani Ewa Mazuś

■■ Okolicznościowymi Dyplomami
Uznania Wojewoda Lubelski
wyróżnił następujące osoby:
– Pan Waldemar Czapczyński
– Pan Władysław Żmuda
– Pan Waldemar Fiuta
– Pan Waldemar Wiater
– Pan Krzysztof Rześny
– Pan Jerzy Krawczyk
– Pan Zbigniew Wideński
– Pan Jacek Rudak
– Pan Zygmunt Kalinowski
– Pan Tomasz Jasina
– Pan Modest Boguszewski
– Pan Zdzisław Mróz
– Pan Zbigniew Bartnik
– Pan Bronisław Waligóra
■■ Prezydent Miasta Lublina
wyróżnił MEDALAMI 700-lecia
Miasta Lublina i innymi
medalami następujące osoby:
– Formacja Tańca Towarzyskiego
– Politechniki Lubelskiej „GAMZA”
– Władysław Żmuda
– Andrzej Woliński
– Witold Woliński
– Ks. Jan Rząd
– Michał Kubasiewicz
■■ Medale Prezydenta Miasta Lublin
otrzymali:
– prof. dr. hab. inż. Anna Halicka
– Dariusz Dudzik
– Hanna Aleksandrowicz
– Andrzej Rudziński
– Marcin Kręglicki
– Maciej Zakrzewski
– Edyta Bochniarz-Tyra
– Adam Krzysiek
■■ Dyplomy Prezydenta Miasta
Lublin otrzymali:
– Zespół Pieśni i Tańca Politechniki
Lubelskiej
– Piotr Matej
– Małgorzata Szady

■■ Zarząd Województwa Lubelskiego
podjął uchwałę o wyróżnieniu
Medalem Pamiątkowym
Województwa Lubelskiego
– Pani Bożenny Kowalik
– Pana Witolda Wolińskiego
– Szkoły podstawowej Specjalnej nr
26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
– VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
– Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27.
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej w Lublinie
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
– Policealnego Studium Zawodowego
dla Dorosłych ,,Lider” w Lublinie
■■ Ponadto Zarząd Województwa
Lubelskiego postanowił wyróżnić
okolicznościowymi Medalami
100-lecia, dyplomami oraz
grawetonami kilkanaście osób:
– Pana Zbigniewa Bartnika
– Pana Piotra Bielaka
– Pawła Bugałę
– Pana Stanisława Cybulskiego
– Pana Janusza Deca
– Pana Kazimierza Gładysiewicza
– Pana Andrzeja Głowackiego
– Pana Jana Golana
– Pana Jarosława Górę
– Pana Zbigniewa Grzesiaka
– Sławomira Kozłowskiego
– Pana Arkadiusza Onyszkę
– Pana Adama Piekutowskiego
– Pana Marka Sadowskiego
– Pana Marka Skrzypczyńskiego
– Pana Marka Szaniawskiego
– Pana Bronisława Waligórę
– Pana Jakub Wierzchowskiego
– Pana Marka Wójcika
– Panią Ewę Wrońską
– Pana Władysława Zmudę
– Liceum Ogólnokształcące ,,Lider”
w Lublinie
– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Lider” w Lublinie
– Panią Annę Trusz-Krok
– Pani Grażynę Tutkę
– Pana Dariusza Dudzika
– Pana Arkadiusza Romaniuka
– Pana Adama Krzyśka
– Ks. Jana Rząda
– Społeczny Komitet Mieszkańców
Lublina-Bronowice
– Pana Michała Kubasiewicza, Firmę
MAK DOM Sp. z o.o.

skiej, oraz koncert zespołów: „Masters”
i „BAFLO” oraz wokalistów: Montana –
Daria Dąbrowska i Adrian Makar, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Lublina i Województwa Lubelskiego.
Kolejny występ zaprzyjaźnionego
z Lublinem zespołu MASTERS, który
rozbawił licznie zgromadzoną widownię
na Gali.
W naszych uroczystościach uczestniczyli także zasłużeni sportowcy – piłkarze nożni byli reprezentanci Polski –
Władysław Żmuda, Krzysztof Rześny
i inni, wychowankowie RKS „MOTOR”
Lublin. Odbył się również w ramach
uroczystości Turniej Piłki Nożnej.

Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Lubelskiej, Formacji Tańca Towarzyskiego „Gamza” w ramach
obchodów 65-lecia Politechniki Lubelskiej, oraz koncert zespołów: „Masters”
i „BAFLO” oraz wokalistów: Montana
– Daria Dąbrowska i Adrian Makar, które cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Lublina i Województwa Lubelskiego.
Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Lubelskiej, Formacji Tańca Towarzyskiego „Gamza” w ramach
obchodów 65-lecia Politechniki Lubel-

Sportowa rywalizacja z rysem historycznym – taka była idea turnieju,
którego gospodarzem była Akademia
Piłkarska „Bronowice” w Lublinie. Poziom rywalizacji, ilość gier i zaangażowania boiskowego przyniosły wartościowe
szkoleniowo popołudnie dla samych
uczestników oraz sporą dawkę emocji
dla kibicujących rodziców. W ceremonii
dekoracji drużyn, które wystąpiły w naszym wydarzeniu udział osobiście wziął
Władysław Żmuda, a także Zbigniew
Bartnik, Adam Głowacz i Zbigniew Kozłowski.
Piotr Matej

Wydarzenie współfinansowane ze środków.

KREATYWNA Agencja Reklamowa!
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TAK DLA BRONOWIC
I LUBLINA
TAK DLA EDYTY
BOCHNIARZ -TYRA

DLACZEGO TRZEBA GŁOSOWAĆ
NA PANIĄ EDYTĘ BOCHNIARZ-TYRA

„Nie lewica nie prawica liczy się dzielnica – Bronowice”
Rozmowa z Panem Andrzejem Szyszko – Prezesem Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice.
Rozmowa z Panem Andrzejem
Szyszko Prezesem Społecznego komitetu Mieszkańców Lublina -Bronowice.
Piotr Matej - Na wstępie chcę pogratulować, na Pana ręce, udanej organizacji wydarzeń jakimi były Ogólnopolskie Lubelskie – Bronowickie
Obchody 100-lecia Niepodległości
Polski.
Andrzej Szyszko – Bardzo dziękuję,
ale organizacja tak dużych wydarzeń nie
doszłaby do skutku, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, całego Społecznego
Komitetu Mieszkańców Lublina, Dyrekcji Szkół, Organizacji Społecznych, Firm
i Przedsiębiorstw czy specjalnie powołanych Społecznego i Honorowego
Komitetu Organizacyjnego tych historycznych wydarzeń. W trakcie realizacji
napotkaliśmy wiele problemów, które
udało nam się rozwiązać dzięki bezinteresownej pomocy wielu osób i firm,
gdyż nie mogliśmy liczyć na wsparcie
ze strony Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” oraz Wydziału Kultury
Urzędu Miasta Lublin i Komisji Kultury
Rady Miasta Lublin, mimo złożonych
terminowo wniosków.
Z czym borykacie się Państwo
obecnie na Dzielnicy Bronowice?
W chwili obecnej jest wielki problem
z dojazdem i wyjazdem na naszą dzielnicę, z uwagi na kolejny remont skrzyżowania u zbiegu ulic Drogi Męczenników Majdanka, Grabskiego i Sulisławickiej, co powoduje straszne korki na
ul. Pogodnej i innych, wymagających od
wielu lat niezbędnych remontów. Osobnym tematem jest wykonanie remontów
skrzyżowań od ulicy Wolskiej do ulicy
Grabskiego, co wywołuje wśród mieszkańców wielkie oburzenie a dotyczy to
sygnalizacji świetlnej, wiat przystankowych i ścieżek rowerowych. Uważamy,
że dla decydentów kolejny już raz, najmniej ważny jest mieszkaniec miasta
i dzielnicy, niż nietrafione inwestycje,
4

przeprowadzane bez jakichkolwiek konsultacji społecznych.
Wielkim zaskoczeniem jest brak
Pana na listach wyborczych do Rady
Miasta Lublin.
Zrezygnowałem w ostatniej chwili,
z uwagi na mój stan zdrowia jak i sytuację rodzinną. Nie mogłem też pogodzić się z faktem, że na listach wyborczych znajdują się osoby nie mające nic
wspólnego z samorządnością i pracą
społeczną na rzecz rozwoju Dzielnic
i Miasta. Na listach znajdują się osoby tzw. „SPADOCHRONIARZE”
nie związani z okręgami wyborczymi,
z których startują. Są to ludzie obecnie
na posadkach w Urzędzie Wojewódzkim, w biurach poselskich, czy będących w Radach Nadzorczych i spółkach
miejskich. Mimo to nie zapomnieliśmy
o wystawieniu autentycznej kandydatki
z Bronowic jaką jest Pani Edyta Bochniarz-Tyra – inicjatorka wielu inwestycji,
jak i wydarzeń o charakterze patriotyczno – kulturalnym i sportowym, za co
serdecznie jej dziękuję, że podjęła się tak
trudnego zadania.
Czy coś więcej możemy dowiedzieć się o kandydatce?
Tak, jest to rodowita Lublinianka,
urodziła się, wychowała i zamieszkuje wspólnie z rodziną na Bronowicach.
Jest autentyczną, ambitną, rzetelną
i wiarygodną kandydatką na Radną Rady
Miasta Lublin. Znam ją od wielu lat, jest
jedną z najbardziej aktywnych mieszkanek Naszej Dzielnicy i w Społecznym
Komitecie Mieszkańców Lublina, gdzie
pełni funkcję Sekretarza. Właśnie to
dzięki jej inicjatywie zostało zrealizowanych wiele inwestycji czy wydarzeń
o charakterze patriotycznym, kulturalnym i sportowym.
Czy nie obawia się Pan, że kandydatce na Radną Rady Miasta Lublina
zabraknie doświadczenia?
Absolutnie nie, ukończyła dwie bardzo prestiżowe wyższe uczelnie Katolic-

ki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet
Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Od wielu lat przygotowuje dla Wspólnot
Mieszkaniowych i Społecznego Komitetu Mieszkańców wiele zrealizowanych
projektów. Dobrze znana jest jej praca
a robi to społecznie na rzecz rozwoju
Dzielnic i Miasta Lublina.
Dlaczego mieszkańcy powinni
głosować na Panią Edytę Bochniarz-Tyra?
Jest rodowitą lublinianką, urodziła się,
wychowała i dalej zamieszkuje na Dzielnicy Bronowice w Lublinie. Zna każdy
zakątek dzielnicy na dobre i na złe. Jest
otwarta i bardzo pomocna dla mieszkańców. Współpracuje ze wszystkimi Szkołami, Organizacjami Społecznymi i Stowarzyszeniami oraz Przedsiębiorstwami
i firmami prosząc o wsparcie tych instytucji w rozwoju Naszej Dzielnicy i Lublina. Przykładem może być bardzo dobra
współpraca naszej kandydatki przy budowie nowego Osiedla Słoneczne Ogrody przy zbiegu ulic: Wrońskiej, Lotniczej
i Drogi Męczenników Majdanka, gdzie
docelowo zamieszka około pięciu tysięcy
nowych mieszkańców naszej dzielnicy.
Od dwunastu lat nie mamy autentycznego przedstawiciela w Radzie Miasta
Lublin. Byli i obecni Radni nie byli związani z Naszą Dzielnicą, stąd brak jest jakichkolwiek inwestycji.
Dlatego nie dajmy się ponownie nabrać na wybór kandydatów nie związanych z Naszą Dzielnicą, gdyż jedyną
osoba kandydującą ze wszystkich list
do Rady Miasta Lublin jest właśnie Pani
Edyta Bochniarz-Tyra.
Gorąco namawiam całą Społeczność
Bronowicką i Lublina do oddania głosu
na Panią Edytę Bochniarz-Tyrę, bardzo
istotnego dla rozwoju naszej ukochanej, ostatnio bardzo zapomnianej przez
obecne Władze Samorządowe Dzielnicy
Bronowice.
Dziękuję za rozmowę
Piotr Matej

Dzielnica, która ma swojego Radnego
Miasta, jest naturalnie uprzywilejowana,
nie tylko do środków budżetowych, ale
do różnych planów inwestycji miejskich.
Chodzi tutaj nie o względy osobiste, ale
o możliwość łatwiejszego dotarcia do
zamierzeń Władz Miasta na etapie planowania. Jest rzeczą naturalną, że każdy Radny w pierwszym rzędzie będzie
wspomagał realizację spraw dotyczących
miejsca jego zamieszkania.
Kolejność miejsc na liście i ilość oddanych głosów nie są dla kandydatów na
Radnego żadnym zobowiązaniem. Teoretycznie wybrany Radny powinien być
bezstronny. Praktycznie Radnym można być tylko jedną kadencję, natomiast
mieszkańcem dzielnicy jest się wiele lat.
Dlatego dzielnica, która ma ambitne
plany rozwojowe lub trudne problemy
do rozwiązania, powinna być skonsolidowana i mieć „swojego” Radnego, to
znaczy, człowieka, z którym spotyka się

codziennie, i który dzieli ze swoimi sąsiadami dole i niedole.
Pani Edyta Bochniarz-Tyra posiada walory nie tylko wspólnego miejsca
zamieszkania (od urodzenia i nadal zamieszkuje na dzielnicy Bronowice), ale
także predyspozycje dla różnych pożytecznych inicjatyw i walory kultury osobistej, które w pracy Radnej Miasta są
najważniejsze. Pani Edyta Bochniarz-Tyra jest „brylancikiem” w służbie społecznej. W swojej ulotce skromnie napisała,
że jest „współudziałowcem” różnych
inicjatyw Komitetu Społecznego Mieszkańców Lublina – Bronowice. To za jej
podpowiedzią wybudowane skwery wypoczynkowo-rekreacyjne mają imiona
Wielkich Polaków.
Pani Edyta nie ubiegała się na siłę, by
być kandydatką na Radną. Jest bezpartyjna. Została przez Społeczny komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice
i jej Przewodniczącego, który z przyczyn
zdrowotnych i rodzinnych zrezygnował
z kandydowania do Rady Miasta, poproszona aby zgłosiła swój akces, bo
tylko ona może mieszkańcom dzielnicy
i miasta dużo pomóc, gdyż pracę społeczną wykonuje z radością i pasją, mając
równocześnie dużo obowiązków domowych.
Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk,
słusznie pokazuje, różne inwestycje, które powstały w Lublinie za jego prezydentury. Ale równocześnie zaniedbano całkowicie pracę z młodzieżą, która z tych
dobrodziejstw powinna korzystać.
Wierzymy, że Radna Edyta Bochniarz-Tyra będzie inicjatorką dobrych

programów wychowywania dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. To
ważna dziedzina dla rozwoju młodego człowieka, która została całkowicie
w Lublinie zaniedbana.
Wierzymy, że Radna Edyta Bochniarz-Tyra przekona także przyszły Zarząd
Miasta do realizacji wielu inwestycji
dzielnicowych, w szczególności dotyczących dziurawych ulic i chodników bardzo niebezpiecznych dla pieszych. Na
Bronowicach dotyczy to ulic: Pogodnej,
Sokolej, Puchacza, Szczyglej, Słowiczej,
Sowiej, Drogi Męczenników Majdanka,
Bronowickiej i wielu innych.
Na naszej dzielnicy są jeszcze dwa
bardzo ważne problemy. Uczciwe opłaty za pobór wody grzewczej (LPEC,
MPWiK) i remont zbiornicy śmieci przy
ul. Jastrzębiej i nie tylko oraz likwidacja
wysypisk śmieci przywożonych z całego
miasta.
Szanowni Państwo,
większość osób na listach do Rady
Miasta to osoby pełniące dotychczas
funkcje w różnych urzędach, także poselskich. Chcą być Radnymi dla osobistej kariery oraz apanaży. Tylko kilkoro
Radnych pamięta o swoich wyborcach
i che im pomóc. Większość pozostałych
to „SPADOCHRONIARZE” z innych
dzielnic oraz w żaden sposób nie związanych z dzielnicą Bronowice w Lublinie.
Bardzo proszę o głos dla Pani Edyty na pewno nie będzie zmarnowany.
inż. Adam Głowacz

APEL DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA- DZIELNICY BRONOWICE

na liscie

pozycja nr 4
KANDYDATKA BEZPARTYJNA

W imieniu Wspólnot Mieszkaniowych i Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina - Bronowice. Zwracamy się z gorącym Apelem do Państwa
o oddanie głosu na PANI EDYTĘ BOCHNIARZ-TYRĘ, naszej kandydatki
Na Radną Rady Miasta Lublina.
Mieszkańcy Bronowic od 12 lat pozbawieni są swojego reprezentanta
w Radzie Miasta Lublin. Dlatego zmieńmy to i oddajmy głos na autentyczną mieszkankę naszej dzielnicy, która tu się urodziła, zamieszkuje
i chce działać na rzecz rozwoju Naszej dzielnicy i naszego Miasta.
z wyrazami szacunku
Zarząd Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina - Bronowice
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LUBLIN PRZED WYBORAMI

Co sądza o kandydaturze na radną rady miasta lublina – Pani Edycie Bochniarz-Tyra

Mieszkańców Polski i Lublina czekają
wybory samorządowe.
Jesteśmy zasypywani różnymi informacjami i plakatami różnych dokonań
obecnych władz i „obiecankami” kandydatów, którzy chcą wejść do nowych
Władz Samorządowych.
W tym roku „gorączka” wyborcza

jest wyjątkowo wysoka. Także dlatego,
że układ Władz Centralnych uległ zasadniczej transformacji ideowej. Polska staje się partnerem Europy a nie członkiem
„klakierów” dla lewackich poglądów elit
nieznających „wyższych wartości”.
Dlatego w tej chwili jesteśmy opluwani nie tylko przez osoby, które widzą
w Polakach zapyziałych tubylców, ale
przez obywateli polskich, nie wiem dlaczego nienawidzących własnej Ojczyzny,
własnej kultury i jej tradycji. Przed II Wojną Światową byłyby to osoby tak zwanej
„V Kolumny” - urzędowo ścigani za służenie innym państwom.
Dziś odnowiona „V Kolumna” cieszy
się wolnością swoich nieuczciwych wypowiedzi. Nie będę podawał ich nazwisk,
bo wszyscy znamy tych „odmieńców”.
Niestety ta „wielka polityka” oddziałuje na nasze codzienne życie, które powinno być normalne i radosne, tu w Lu-

blinie i w każdym zakątku Polski.
„Nie lewica, nie prawica, liczy się
dzielnica” powinno być maksymą naszych działań, naszych ludzkich stosunków. Osobiście uważam, że w takim duchu my, mieszkańcy Lublina powinniśmy
dokonywać wyborów Radnych do Rady
Miasta i Sejmiku Wojewódzkiego.
Każdy z nas wyborców, ma ważną
rzecz – kartkę do głosowania. Przede
wszystkim należy iść na wybory i zagłosować na osoby, które znamy, lub które
w naszym sumieniu, polskim sumieniu,
będą najuczciwiej sprawować powierzony im mandat. Jest to trudny wybór, ale
takiego wyboru oczekuje od nas nasza
wspólna Matka, nasza Ojczyzna – Polska. Mamy obowiązek głosować dla jej
dobra, nie dla interesów nieodpowiedzialnych osób.
inż. Adam Głowacz

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 miejska i własnym samochodem. Całkowicie odmienimy ten rejon Lublina.
Działamy na rynku nieprzerwanie od
ponad 20 lat. Realizujemy
obecnie budowę blisko 40 osiedli
mieszkaniowych na terenie całego kraju. Osiedle Słoneczne Ogrody jest naszą
inwestycją, w którą angażujemy nasze
najlepsze doświadczenie, aby uczynić
jeszcze piękniejszą i nowocześniejszą następną dzielnicę Lublina.
Pragniemy pozwolić spełnić marzenia
wielu osobom o własnym mieszkaniu
w wymarzonym urokliwym miejscu naszego pięknego miasta.
U nas znajdziesz mieszkanie dla
siebie!

W pierwszym etapie wybudowaliśmy
2 budynki , w których znajduje się 116
mieszkań oraz lokale usługowe. W kolejnym realizowanym budynku znajdować
się będzie 171 mieszkań i następnym
136 mieszkań. Proces inwestycyjny potrwa ok 10 lat. Aby zaspokoić potrzeby
i gusta najbardziej wymagających osób,
zaproponowaliśmy naszym przyszłym
mieszkańcom kilka rozwiązań architektonicznych mieszkań o podobnym metrażu w celu dokonania właściwego dla
nich dla wyboru.
Przy projektowaniu mieszkań korzystaliśmy z porad przyszłych mieszkańców i oczekiwań dotyczących układów
mieszkań.
Każde mieszkanie wyposażone jest
w przestronny słoneczny intymny balkon lub loggię, z których mieszkańcy
mogą nie tylko się relaksować i cieszyć
kąpielami słonecznymi, ale również podziwiać piękną panoramę naszego miasta. Mieszkańcy mieszkań na parterze
mają do dyspozycji dodatkowo nawet
kilkudziesięciometrowe prywatne zielone ogródki, na których mieszkańcy
mogą odpoczywać wraz z Rodziną. Do
każdego mieszkania dowiezie mieszkańców nowoczesna cichobieżna winda,
którą można zjechać również do poziemnego parkingu i komórek lokatorskich. Nie zabraknie tu placów zabaw
dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dla ich
rodziców. Jako, że główną grupą docelową są rodziny z dziećmi, w procesie
projektowania położono duży nacisk na
kwestię bezpiecznego spędzania czasu.

Na miejscu znajduje się szereg sklepów
z artykułami pierwszej potrzeby i lokali
oferujących podstawowe usługi, a nawet
targ owocowo-warzywny i tania apteka.
Bardzo atrakcyjna lokalizacja osiedla
Słoneczne Ogrody zapewnia bliskość
wszelkiego rodzaju instytucji takich jak:
przedszkola, szkoły, przychodnie i gabinety lekarskie, obiekty sportowe i rekreacyjne. W okolicy znajdują się największe
na Lubelszczyźnie centra handlowo-rozrywkowe: Gala, Galeria Lubelska, Makro
i Obi oraz budujące się Centrum Handlowe Felicity i Tarasy Zamkowe, a także
wiele placówek oświatowych
i obiektów sportowych jak kryta pływalnia, hale i stadiony sportowo – rekreacyjne.
Osiedle Słoneczne Ogrody w bezpośredniej sąsiedztwie centrum Lublina
posiada dobrze rozbudowana sieć ulic
i dróg wyjazdowych i pozwala na szybki
i bezpieczny dojazd do osiedla i innych
dzielnic Lublina oraz głównych dróg wyjazdowych z Lublina w kierunku Warszawy i innych miast Polski oraz pobliskiego lotniska w Świdniku.
mgr inż Witold Woliński
mgr inz Artur Sadowski
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INŻ ADAM GŁOWACZ - BYŁY RADNY MIEJSKI
I PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY BRONOWICE

Nareszcie doczekaliśmy się
„Żelaznej Damy” w Radzie
Miasta Lublin, która wie jak
praktycznie zadbać o rozwój
miasta i dzielnicy, bez sloganów „miasto inspiracji”.

WALDEMAR CZAPCZYŃSKI - WICEPRZEWODNICZĄCY SPOŁECZNEGO KOMITETU MIESZKAŃCÓW I RADY DZIELNICY BRONOWICE

Program Pani Edyty Bochniarz Tyry dotyczy rewitalizacji „Starych Bronowic”. Jest
realny dlatego oddam swój
głos na jej wybór do Rady
Miasta Lublina. Prosząc również Państwa.

MGR ŁUKASZ TATARA
- PRACOWNIK POCZTY POLSKIEJ

MARIUSZ DUSZNIK - MANAGER

Zaufajmy młodym, życiowo zaangażowanym Paniom
- taką właśnie jest Edytka
Bochniarz Tyra. Dlatego proszę o oddanie głosu na sprawdzone osoby. Od urodzenia
mieszkanki Bronowic.

Edytka jest zaangażowana w sprawy Lublina i dzielnicy Bronowice. Od wielu
lat, jest osobą nierozerwalnie utożsamianą z tradycją
kultury i historii Bronowice.
Proszę o oddanie głosu na
Edytę.

GRAŻYNA TUTKA - WICEPRZEWODNICZĄCY SPOŁECZNE-

MGR PIOTR MATEJ - REDAKTOR

GO KOMITETU MIESZKAŃCÓW I RADY DZIELNICY BRONOWICE.

Edyta jest to osoba o wielkiej osobowości, jest bardzo
zaangażowana w propagowanie kultury i kultury fizycznej
wśród młodzieży. Jest wspaniałą organizatorką wielu imprez integracyjnych dla mieszkańców oraz autorką nowego
programu rozwój sportu
w szkołach w oparciu o nowe
obiekty sportowe w Lublinie.

Wspaniała koleżanka, gorąco wspieram ją w działaniach na rzecz rozwoju naszej
dzielnicy. Wiem jak ciężko
pracuje nad nowymi projektami, których głównym
celem jest poprawa jakości
życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Proszę
wszystkich
mieszkańców
o oddanie głosów na Edytkę.

MGR INŻ. SYLWESTER TUŁAJEW

KANDYDAT NA PREZYDENTA MIASTA LUBLINA

GORĄCO POPIERA KANDYDATURE
PANI EDYTY BOCHNIARZ-TYRA
NA RADNĄ RADY MIASTA LUBLIN.
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Co sądza o kandydaturze na radną rady miasta lublina – Pani Edycie Bochniarz-Tyra
WOJEWODA LUBELSKI
PROF. PRZEMYSŁAW CZARNEK
Wybór młodych, mądrych
i gotowych do działania Radnych nowego pokolenia to nadzieja na dobre jutro. Popieram
kandydaturę Pani Edyty Bochniarz - Tyra bo wiem jak aktywnie działa w Społecznym Komitecie Mieszkańców Lublina
i nie tylko.

KRYSTIAN KLUGER - STUDENT, WICEPRZEWODNICZĄCY SPOŁECZNEGO KOMITETU MIESZKAŃCÓW.

Z Edytką razem pracujemy w Społecznym Komitecie
Mieszkańców. Znam Twoją pasję działania dla dobra
mieszkańców. Popieram Twój
program i Twoją kandydaturę. Liczę również na poparcia
u Państwa.

KSIADZ JAN RZĄD

Zdecydowane Panie młodego pokolenia to przyszłość dla
rozwoju sportu. Popieram jedyną kandydatkę jaką jest Edyta
Bochniarz-Tyra. Gdyż wiem, jak
zależy jej na powrocie Motoru
Lublin do Ekstraklasy.Proszę
kibiców o oddanie głosu na
Edytkę.

PAWEŁ JESIONOWSKI
LIDER ZESPOŁU MASTERS
Wspaniała osoba o wielkim
sercu z dużym talentem organizacyjnym. Bardzo zależy
jej na rozwoju kultury jak i
integracji całego środowiska.
Gorąco popieram jej kandydaturę na Radną do Rady
Miasta, proszęc Was równiez
o poparcie.

PROF. MIECZYSŁAW RYBA
Ojczyzna i rodzina to filary
rozwoju Lublina, Lubelszczyzny
i Polski. Z szacunkiem odnoszę
się do Pani Edytki jej rodziny, gdyż wiem jak wspiera jako
wolontariusz - bezinteresownie
ludzi starszych i schorowanych.

DR N. MED. JACEK GAWŁOWICZ
- NEUROLOG
Prywatnie Edyta jest bardzo sympatycznym i pełnym
empatii człowiekiem, więc
chyba naturalnym jest, że
będzie dobra Radną Miejską, jest szczególnie zaangażowana w pomoc ludziom
starszym i chorym - robiąc to
bezinteresownie.
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WŁADYSŁAW ŻMUDA - WIELOKROTNY
REPREZENTANT POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ

Ojczyzna i rodzina to filary
rozwoju Polski. Popieram kandydaturę Pani Edyty Bochniarz-Tyry, gdyż znam ją jako bardzo
dobra byłą studentkę i wiem jak
zależy jej na rozwoju ukochanej
dzielnicy Bronowice i Miasta
Lublina.

DR JOANNA GRABEK -BAJ
- LEKARZ STOMATOLOG
Gorąco popieram Panią Edytę. Wiem jak zależy jej na zdrowiu młodego pokolenia. To ona
przyczyniła się w Ministerstwie
Zdrowia do wprowadzanie
zmian - zasad funkcjonowania
szkolnych gabinetów Stomatologicznych dostępnych dla każdego ucznia.

