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Głosujemy
na bronowickie
projekty!

- Jak nie teraz to kiedy? W ubiegłym roku przespaliśmy głosowanie w Budżecie Obywatelskim. To się nie może więcej powtórzyć, jak chcemy
zmieniać naszą ukochaną małą Ojczyznę - mówią wspólnym głosem Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarząd Rady Dzielnicy Bronowice, prezes
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i Marcin Gajkowski, niezwykle zaangażowany członek SKML.

23 września w Lublinie ropocznie się głosowanie na projekty zgłoszone w IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Wsród 86 dzielnicowych
i 51 ogólnomiejskich, znalazły się
trzy z Bronowic.
- D-46 Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę
istniejących miejsc oraz stworzenie
nowych na osiedlu Bronowice - to
dla nas najważniejszy projekt, który
po raz drugi został zgłoszony do BO.
Dotyczy ulicy Puchacza, na odcinku

od Lotniczej do Krańcowej 106 i
Drodze Męczenników Majdanka 2426. Jeśli projekt okaże się zwycięski, to mieszkańcy zyskają kilkadziesiąt nowych miejsc postojowych,
a starte zostaną wyremontowane.
To ułatwi życie nam wszystkim.
Zwracamy się gorącą prośbą o
głosowanie na D-46 - apelują A.
Szyszko i M. Gajkowski.
Bronowiccy społecznicy proszą mieszkańców Dzielnicy i
Lublina o wsparcie także ogólno-

miejskich projektów: 0-36 Rewitalizacja terenów sportowych
VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zofii Nałkowskiej w Lubliniebudowa boiska wielofunkcyjnego i 0-37 Centrum Aktywności
Sportowej Akademii Piłkarskiej
Bronowice Lublin /etap 4/.
Szczegółowe opisy projektów
zamieszczamy poniżej, a także na
stronie 3. Czy uda się zrealizować
marzenia? Zależy tylko od nas samych!

Kiedy i jak głosować?
Głosowanie rozpocznie się 23 września i potrwa
do 10 października 2022 r.
Każda osoba mieszkająca w Lublinie, niezależnie
od wieku, może oddać swój głos na 2 projekty
dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie.
Zagłosować będzie można w formie papierowej
lub elektronicznej. Tradycyjnie już głosowanie
w formie papierowej możliwe będzie w
wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej,
na Bronowicach przy ul. Krańcowej 106.

BRONOWICKIE PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
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Rewitalizacja terenów sportowych VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie - budowa boiska wielofunkcyjnego

Skrócony opis
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego przy VIII Ogólnokształcącym
im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. Powstanie nowoczesnego obiektu sportowego
zapewni odpowiednie warunki do rozwoju ruchowego zarówno uczniom szkoły,
jak i mieszkańcom dzielnicy i miasta. Uniwersalny charakter planowanego obiektu
pozwoli na rozwijanie umiejętności i pasji
gry w koszykówkę, piłkę ręczną oraz siatkową będzie zachęcał do aktywnego spędzania wolnego czasu. Istotnym efektem
wynikającym z realizacji projektu będzie

podniesienie jakości i bezpieczeństwa
realizacji zadań szkoły, wynikających z
nauczania wychowania fizycznego oraz
popularyzacji aktywnego stylu życia.
Szczegółowy opis
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej na dz. nr 52/2
zlokalizowanej przy ul. Słowiczej 5 w Lublinie.
Planowany obiekt był długo oczekiwany przez
uczniów i społeczność miasta Lublina, ma
zastąpić pozostałości istniejącego boiska do
gry w koszykówkę.Istniejąca zdegradowana
powierzchnia asfaltowa zostanie usunięta,

na nowej podbudowie z kruszywa zostanie
wykonana warstwa użytkowa z nawierzchni
poliuretanowej, która zapewni odpowiednie
właściwości użytkowe i przede wszystkim
bezpieczeństwo. Wielofunkcyjny charakter
planowanego obiektu pozwoli na prowadzenie zajęć szkolnych na świeżym powietrzu i rozwijanie umiejętności gry w koszykówkę, piłkę ręczną oraz piłkę siatkową.
Integralną częścią boiska będą konstrukcje
do gry w piłkę koszykową, bramki do gry
w piłkę ręczną oraz mobilne słupki do gry
w piłkę siatkową. Właściwe funkcjonowanie
zapewnią piłkochwyty, energooszczędne

Drodzy Czytelnicy, mieszkańcy Bronowic i Lublina!

Oddajemy dzisiaj w Wasze ręce
pierwsze w tym roku wydanie
bronowickiego „Informatora”.
Czynimy to w momencie, gdy

za chwilę w naszej ukochanej
Dzielnicy odbędzie się, jak co roku
długo wyczekiwany Ogólnopolski Lubelski Jarmark Bronowicki,
a także głosowanie na projekty
IX edycji Budżetu Obywatelskiego
Miasta Lublin.
Kochani Mieszkańcy! Bawiąc się
9 września przy największych
przebojach znanych i lubianych
gwiazd: zespołów MASTERS, DEFIS, CLASSIC oraz PIĘKI i MŁODZI
pamiętajcie, że już dwa tygodnie

później głosując na bronowickie
projekty zgłoszone do BO macie
wpływ na otaczającą nas dzielnicową rzeczywistość.
Tradycyjnie na łamach „Informatora” prezentujemy działania
podejmowane przez Społeczny
Komitet Mieszkańców LublinaBronowice oraz Zarząd Dzielnicy.
Zamieszczamy także fotorelację
z dwóch przepięknych wydarzeń patriotyczno-kulturalnych,
które w tym roku organizowane

oświetlenie LED, ławki, kosze na śmieci,
chodniki i monitoring. Planowany obiekt
z uwagi na swój wielofunkcyjny format połączony z otwartym terenem pełnym zieleni
stanie się miejscem aktywnego wypoczynku o charakterze wielopokoleniowym. Dzięki tej inwestycji istniejąca współpraca m.in.
z Akademią Piłkarską Bronowice Lublin,
Amatorską Ligą Tenisa Stołowego ulegnie
rozszerzeniu o nowe podmioty i osoby,
które będą aktywnie korzystać z obiektu.
Udostępnienie obiektu odbywać się będzie w godzinach popołudniowych oraz
w weekendy i dni wolne od zajęć.

były na Bronowicach.
W imieniu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina
– Bronowice dziękuję serdecznie wszystkim osobom, instytucjom i firmom, w szczególności Panu Prezydentowi Miasta
Lublin Krzysztofowi Żukowi,
zastępcom prezydenta: Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak,
Arturowi Szymczykowi oraz
Mariuszowi Banachowi, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu

Miasta Annie Pajdosz oraz Arturowi Sadowskiemu z lubelskiego
oddziału MAKDOM bez wsparcia
których powstanie „Informatora”
nie byłoby możliwe.
Zapraszam Państwa do lektury, a
także zaglądania na naszą stronę
internetową skm-bronowice.pl
oraz media społecznościowe.
Krzysztof Basiński
Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice
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D-46

Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę
istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu Bronowice

Skrócony opis
Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie
nowych w obrębie ulicy Puchacza i Dr.Męczenników
Majdanka 26 i 24 . Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w znalezieniu ogólnodostępnych miejsc
parkingowych, mieszkańcy mają ogromny problem z
zaparkowaniem. W ostatnich latach liczba samochodów
będących w posiadaniu mieszkańców wyraźnie wzrosła.
Wychodząc na przeciw istniejącym problemom najlepszym a zarazem najkorzystniejszym rozwiązaniem jest
remont starych oraz rozbudowa większej liczby miejsc
postojowych. Dzięki czemu znacznie ulegnie poprawie
komfort oraz bezpieczeństwo przejazdu (min. dla służb
ratunkowych).
Dzięki nowej inwestycji zostanie znacznie zwiększona
atrakcyjność Bronowic oraz zwiększy się zainteresowanie
kupnem mieszkań. Lokalizacja osiedla jest korzystna ze
względu na bardzo dobre połączenie z całym miastem
jak i dostępnością różnych udogodnień tj. sklepy, targ,
szkoły, przychodnie zdrowotne, apteki.
Szczegółowy opis
Projekt dotyczy zwiększenia miejsc postojowych
oraz remont starych przy ul. Puchacza blok nr 11 i 15
oraz Męczenników Majdanka 26. Na bloki przypada 15
miejsc parkingowych, a mieszkań jest około 80. Z racji
tego, mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować auta. W
ostatnich latach liczba samochodów będących w posiadaniu mieszkańców osiedla znacznie wzrosła. Skutkiem
czego jest parkowanie samochodów w takich miejscach,
które uniemożliwiają bezpieczny przejazd min. służbom
ratunkowym oraz dojazd z zapotrzebowaniem dla osób
prowadzących działalność gospodarczą. Projekt ma
na celu stworzenie nowych miejsc parkingowych w
obrębie bloku ul. Puchacza 11 i 15 oraz modernizacja

0-37
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Jeśli projekt D-46 okaże się zwycięski, to przy ul. Puchacza oraz Droga Męczenników Majdanka 24-26 powstaną nowe
miejsca postojowe, a starte zostaną wyremontowane.
starych miejsc przy ul.Droga Męczenników Majdanka 26.
Wariant drugi przewiduje miejsca parkingowe wzdłuż
ulicy Puchacza (od ul. Lotniczej do ul. Krańcowej - blok
Krańcowa 106). Nowe miejsca były by prostopadle do
ulicy-prawa strona. Istniejące dotychczas dzikie miejsca postojowe potrzebują remontu ( ułożenie kostki ze
względu na głębokie nierówności oraz braku pokrycia
ich nawierzchni). Zgodnie z warunkami zabudowy na
działkach pozostawione zostanie minimum 50% zieleni
biologicznie czynnej jak również zasadzone zostaną
drzewa iglaste oraz krzewy. Dzięki inwestycji zostanie
znacznie zwiększona atrakcyjność Bronowic.W związku
z bardzo dużym zapotrzebowaniem na nowe miejsca
parkingowe będą one ogólnodostępne dla wszystkich
użytkowników a przede wszystkim dla samych mieszkań-

ców zamieszkałych bloków. Nowe miejsca parkingowe
będą dostępne przez 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu
bez żadnych ograniczeń. Użytkownik parkując pojazd
w wolnym miejscu parkingowym jest zobowiązany do
zachowania szczególnej ostrożności i ustawienia pojazdu
tak, by nie utrudniał przejazdu innym użytkownikom.
W pobliżu znajduję się jedno z lepszych targowisk w
mieście. Dla wszystkich robiących zakupy będzie duże
udogodnienie w okolicy jeżeli pojawią się nowe miejsca
parkingowe. Tym samym będzie można uniknąć takich
sytuacji jak zaparkowanie auta na chodniku i płacenie
mandatów. Ta okolica potrzebuję właśnie takiego zagospodarowania aby można było spokojnie zaparkować
auto, zrobić zakupy a tym samym nie zastawić komuś
przejazdu.

Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej
Bronowice Lublin /etap 4/

Skrócony opis
Projekt jest czwartym etapem działania zmierzającego
do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice
w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie
Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie. Przedsięwzięcie docelowo ma
za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod utworzenie
profesjonalnej bazy treningowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym. Realizacja projektu poprawi warunki
uprawiania sportu uczniów zespołu szkół, a także zwiększy
jego dostępność względem wszystkich grup społecznych
w dzielnicy Bronowice oraz innych dzielnic szczególnie tych
przylegających. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2023
podjęte zostaną działania utworzenia dwóch boisk. Boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska
treningowego o nawierzchni sztucznej.

Szczegółowy opis
Centrum Aktywności sportowej to wieloetapowe
przedsięwzięcie w zakresie zewnętrznej infrastruktury
sportowej. Niezależnie od tego czy chcemy wychować
mistrza w przypadku dzieci i młodzieży czy jak najdłużej
utrzymać formę fizyczną oraz właściwy stan zdrowia
w odniesieniu do osób dorosłych i seniorów, aby dać
szansę realizacji celu muszą być dostępne ku temu odpowiednie warunki. Inwestycja finalnie ukierunkowana
jest na stworzenie w przestrzeni dzielnicy Bronowice
miejsca przyjaznego mieszkańcom reprezentującym
każdą z grup społecznych do aktywnego spędzania
czasu wolnego. Docelowo obiekt sportowy oferować
będzie m.in. boisko trawiaste z oświetleniem, boisko ze
sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, bieżnię
lekkoatletyczną, siłownię i plac zabaw. Inwestycja w

zakresie czwartego etapu przewidzianego w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2023 dotyczy:
1. Wykonania boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej
2. Wykonania boiska treningowego o nawierzchni
sztucznej. Sukces na najwyższym poziomie to bodziec
dla najmłodszych. Z kolei profilaktyka prozdrowotna to
świadomość starszych. Zarówno w jednym, jak i drugim
przypadku ma to pozytywny wpływ na wzrost trendu
budującego zainteresowanie sportem i rekreacją. Podsumowując, w oparciu o doświadczenie prowadzenia
działalności z zakresu sportu pomysłodawca projektu
dostrzega potencjał zaproponowanego projektu, który
docelowo zlokalizowany został na szkolnych obiektach
sportowych Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Lublinie przy ul. Słowiczej 3.
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Serdecznie dziękujemy Zarząd Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina serdecznie dziękuje za współpracę wszystkim dyrektorom placówek szkolno-

wychowawczych z Dzielnicy Bronowice, WSEI oraz Szkół Lider. Powyżej zdjęcie z pierwszego w 2022 roku posiedzenia Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, które odbyło się 9
marca w gościnnych murach LubHotelu, a w którym udział wzięli nasi wspaniali Przyjaciele. Podczas spotkania uzgodniono kalendarz wydarzeń w 2022 roku.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SPOŁECZNEGO KOMITETU MIESZKAŃCÓW LUBLINA – BRONOWICE

Naszym celem jest rozwój
Dzielnicy Bronowice i Lublina

27 maja w sali konferencyjnej Salti - Kuchnia Smaków przy ulicy Droga Męczenników Majdanka 26 w Lublinie odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice.
Podczas spotkania Andrzej Szyszko, prezes Zarządu
SKML przedstawił wniosek o poparcie długo oczekiwanych
inwestycji, jakimi są: budowa Bronowickiego Centrum
Kultury, remont ulicy Pogodnej, ulicy Puchacza, ulicy Osada Rolna i innych oraz rewitalizacji Parku Bronowickiego.
Podkreślił również o ścisłej współpracy z władzami samorządowymi województwa lubelskiego i Lublina, jak i
doskonałej współpracy z dyrektorami przedszkoli, szkół
i placówek szkolno-wychowawczych. Podkreślił również
ścisłą współpracę SKML z prezesami i zarządami firm oraz
przedsiębiorstw przy organizacji wielu różnych spotkań,
którego celem jest rozwój Dzielnicy Bronowice i Lublina.
Dodał również o przygotowaniach do jubileuszowych
ogólnopolskich wydarzeń patriotyczno-kulturalnych,
w ramach programu „Lubelskie Bronowickie Kulturalia
2022”. Poinformował także o bardzo dobrej współpracy
ze Strażą Miejską i Policją w Lublinie.
Pani Mirosława Wilkołek w swoim wystąpieniu
podkreśliła duże zaangażowanie w pracę społeczną
całego Zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców
Lublina – Bronowice, z jej prezesem na czele wnioskując o wyróżnienie do władz państwowych i samorządowych za wieloletnią działalność na rzecz lepszego
życia mieszkańców Dzielnicy Bronowice, Miasta Lublina
i Województwa Lubelskiego.
Pan Marcin Gajkowski zaapelował do zgromadzonych o wzięcie udziału w głosowaniu nad projektem
Budżetu Obywatelskiego dotyczącym remontu ulic
- parkingów przy ul. Puchacza i Droga Męczenników

Majdanka. Poinformował, że projekt został opracowany
i złożony w Urzędzie Miasta Lublin, czekając na termin
głosowania nad tym projektem.
Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina
- Bronowice za rok 2021, a także udzielono absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia. Podjęto szereg uchwał m.in. w sprawie poparcia priorytetowych
inwestycji w roku 2022 jakimi są:
- budowa Bronowickiego Centrum Kultury
- remont ulicy Pogodnej na odcinkach od ul. Lotniczej
do ul. Hanki Ordonówna.

- bieżące inwestycje w dzielnicy Bronowice wykonywane i planowane w latach 2022-2023 z środków Rezerwy Celowej Rady Dzielnicy Bronowice przy współpracy
z Władzami Gminy Lublin.
Walne Zebranie zatwierdziło harmonogram
ogólnopolskich wydarzeń patriotyczno-kulturalnych
odbywających się w ramach „Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2022” , a także zgodnie ze statutem
i regulaminem nadanie tytułu Honorowego Prezesa
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina-Bronowice, inż. Adamowi Głowaczowi (przemawia na
zdjęciu powyżej).
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Szanowni Państwo,
W 2021 roku Europejskie Forum Młodzieży przyznało
Lublinowi, jako pierwszemu miastu w Polsce, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku. Tym samym
doceniono, że jesteśmy miastem otwartym i przyjaznym, które odpowiada na zmieniające się potrzeby
i aspiracje młodych, tworzy nowe przestrzenie i daje
im nieskończone możliwości rozwoju.
Lublin chce być miejscem, w którym najmłodsze pokolenia, niezależnie od pochodzenia czy światopoglądu,
czują się jak u siebie w domu. Od lat w naszym mieście
działają organizacje pozarządowe skupiające aktywnych
ludzi, pozwalające im na rozwój zawodowy i realizację
swoich pasji. Stypendia dla młodych to szansa na wykonanie własnych pomysłów, zaś projekty wolontariackie na
uczestnictwo w miejskich inicjatywach. Dlatego jesteśmy
pewni, że tworząc nowe przestrzenie, promując wydarzenia
dedykowane młodzieży, naturalnie staniemy się najbardziej
przyjaznym tej grupie miastem w Polsce i liderem wśród
miast europejskich.
By to się stało, stawiamy na dostępność dla wszystkich,
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.
Chcemy organizować wydarzenia kulturalne i sportowe,
inicjatywy związane z wymianą młodzieży. Wszystko to
realizujemy już teraz, w ścisłej współpracy z zaangażowaną
młodzieżą i trzecim sektorem organizacji pozarządowych,
skupiając się na włączaniu młodych w życie Lublina. Naszym głównym celem jest bowiem zwiększenie społecznego i obywatelskiego uczestnictwa poprzez kształtowanie

przynależności i synergii z miastem, także w poszczególnych
dzielnicach.
Europejska Stolica Młodzieży to dla nas wyzwanie, ale
również nobilitacja. Chcemy dać wszystkim aktywnym
możliwości rozwoju, przyjazne warunki do życia, które
dadzą szansę ruszenia w świat, by z bagażem doświadczeń
wracali do Lublina i budowali miasto przyszłości.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kreowania
Europejskiej Stolicy Młodzieży. Stwórzmy wspólnie Lublin
marzeń dla nowych pokoleń.
Z poważaniem
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Delegacja Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina - Bronowice i Rady Dzielnicy gościła w Ratuszu

Bronowice zawsze mogą liczyć na Prezydenta Lublina i Jego Zastępców
2 sierpnia delegacja bronowickich
społeczników: radny-senior Adam Głowacz,
Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarządu
Dzielnicy i prezes Społecznego Komitetu
Mieszkańców Lublina - Bronowice oraz
wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy
Eugeniusz Wojtaś gościła w lubelskim ratuszu.
Andrzej Szyszko podziękował na wstępie prezydentowi Krzysztofowi Żukowi za życzliwe przyjęcie i
dotychczasową współpracę.
Podczas spotkania omówione zostały najistotniejsze inwestycje w dzielnicy dotyczące rewitalizacji terenów przy ul.
Łabędziej wraz z budową Bronowickiego Centrum Kultury.
Prezydent K. Żuk podjął decyzje o przesunięciu środków
finansowych na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo-technicznej w oparciu o wykonaną koncepcję, co
umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na
długo wyczekiwaną inwestycję.
Rozmawiano również o remoncie ulicy Pogodnej i
wspólnym działaniu na rzecz pozyskania zewnętrznych
środków w ramach rządowego programu „Polski Ład”.
Z uwagi na duże koszty zaproponowaliśmy wykonanie
tego remontu w etapach.

Ponadto pogratulowaliśmy prezydentowi Żukowi i
jego zastępczyni Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak uzyskania przez Lublin prestiżowego tytułu Europejskiej
Stolicy Młodzieży 2023. Gorąco wspieraliśmy dążenie
Miasta do otrzymania tego wyróżnienia, czego efektem
są organizowane od lat ogólnopolskie wydarzenia kulturalne odbywające się w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii: Wojewódzka Gala dla dzieci, młodzieży i
dorosłych z niepełnosprawnościami oraz Ogólnopolska
Gala - Lubelski Jarmark Bronowicki. Te imprezy chcemy
kontynuować w przyszłym roku. Już trwają przygotowania lubelskich przedszkoli, szkół średnich i uczelni
wyższych do zaprezentowania się w przyszłym roku
młodzieży z całej Europy.
Na ręce prezydenta Krzysztofa Żuka złożone zostały
także podziękowania wiceprezydentowi Arturowi Szymczykowi za inwestycje zrealizowane z rezerwy celowej
Rady Dzielnicy oraz Wydziałowi Kultury dyrektorom
Michałowi Karapudzie i Annie Pajdosz za wsparcie
ogólnopolskich wydarzeń. Bez ich pomocy gale nie
odbyłyby się.
Uzgodniono również, że odbywać się będą systematyczne spotkania celem realizacji istotnych dla
mieszkańców inwestycji, a także wydarzeń patriotyczno-kulturalnych.

Bronowice zawsze mogą liczyć na Prezydenta Lublina,
dr-a Krzysztofa Żuka i Jego zastępców. Na zdjęciu z
włodarzem Miasta przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Bronowice, prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców
Andrzej Szyszko oraz inż. Adam Głowacz, honorowy
prezes SKML, radny dzielnicowy, niezwykle zasłużony dla
Lublina i Bronowic.
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PLAN DLA DZIELNIC

Było spotkanie,
czekamy na spacer
Zatrudni/Rekrutacja
stanowiska pracy:

9 czerwca obyło się kolejne spotkanie z cyklu „Plan dla dzielnic”. Tym
razem w Szkole Podstawowej nr 52 na Felinie prezydent Lublina
dr Krzysztof Żuk i Jego zastępcy spotkali się z mieszkańcami tej
dzielnicy, a także Bronowic i Hajdowa-Zadębie.

Górnik pod ziemią
Robotnik pod ziemią
Wymagania:

- dobry stan zdrowia
- wysoka motywacja do pracy
- samodyscyplina
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- praca w systemie zmianowym
- dyspozycyjność

Mile widziane:

- doświadczenie w pracy fizycznej
w górnictwie podziemnym węgla
kamiennego
- zatrudnimy zarówno doświadczonych górników, jak i pracowników do przyuczenia

– „Plan dla dzielnic” służy wypracowaniu strategii rozwoju lubelskich dzielnic.
Spotkania i rozmowy z mieszkańcami
pozwolą określić najważniejsze wyzwania stojące przed każdą z nich. Wnioski
z dyskusji będą również niezwykle pomocne podczas ubiegania się o środki
zewnętrzne z kolejnego okresu programowania funduszy europejskich – mówił
prezydent Krzysztof Żuk.
Podczas spotkania mieszkańcy naszej
dzielnicy, wśród których znaleźli się

przedstawiciele SKML: inż. Adam Głowacz, Eugeniusz Wojtaś i Grażyna
Tutka pytali o remonty dróg, wskazując
m.in. na pilną potrzebę przebudowy ul.
Pogodnej, czy remontu ul. Bronowickiej i
ul. Firlejowskiej. Podniesili także temat budowy Bronowickiego Centrum Kultury.
Kolejnym etapem Projektu „Plan dla dzielnic” będzie wspólny spacer prezydenta
Żuka i Jego Zastępców z mieszkańcami
naszej dzielnicy. Odbędzie się już po
wakacjach.

Zapewniamy:

- umowa o pracę na pełny etat
- stabilność zatrudnienia
- premia i dodatek motywacyjny
- bony żywnościowe
- dofinansowanie do pakietu medycznego
- udział w specjalistycznych szkoleniach
- pomoc w uzyskaniu kwalifikacji górnika
- dla chętnych możliwość awansu

Kontakt:

tel. 609 330 345
rekrutacja@wschod.com.pl

www.wschod.com.pl

Podczas spotkania głos zabrali m.in. przedstawiciele SKML i Rady Dzielnicy Bronowice: inż.
Adam Głowacz (zdjęcie u góry) oraz Eugeniusz Wojtaś (poniżej)

Nasi Przyjaciele
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SŁONECZNE OGRODY NA BRONOWICACH

zmienia miasto
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Aż chce się mieszkać!
Słoneczne Ogrody na lubelskich Bronowicach
rozrastają się! Kolejny budynek na osiedlu
MAKDOM-u, w rejonie ulic Droga Męczenników
Majdanka, Wrońska i Lotnicza, został oddany
do użytku. Na 12. i 15. kondygnacjach znalazło
się aż 189 mieszkań o powierzchni od 39 m2 do
68 m2.

Osiedle Słoneczne Ogrody to nowoczesny, realizowany etapowo kompleks 9 budynków mieszkalnych.
Na kilkuhektarowej działce wybudowanych zostanie
blisko 1200 mieszkań dla prawie 4000 mieszkańców. W
pierwszym etapie zrealizowane zostały cztery budynki,
w których znajduje się ponad 400 mieszkań.
Budowa budynku J trwała od maja 2019 do kwietnia
tego roku. Szukający własnego „M” wciąż mogą od ręki
zostać właścicielami wymarzonego kąta.
- W tym budynku mamy jeszcze dostępne mieszkania
dwu- i trzypokojowe o pow. od 42,6 do 62.2 mkw. Aby
zaspokoić potrzeby i gusta najbardziej wymagających
osób, zaproponowaliśmy kilka rozwiązań architektonicznych mieszkań o podobnym metrażu w celu dokonania
właściwego wyboru przez zainteresowane osoby. Każde
mieszkanie wyposażone jest w przestronny balkon lub
loggię. Z wyższych pięter budynku można podziwiać
piękną panoramę naszego miasta. Mieszkańcy mieszkań
na parterze mają do dyspozycji kilkudziesięciometrowe
prywatne zielone ogródki. Budynek wyposażony jest w
nowoczesne cichobieżne windy zjeżdżające również do
podziemnych parkingów i komórek lokatorskich - podkreśla Artur Sadowski, dyrektor lubelskiego oddziału
MAKDOM.

Gratulujemy!
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o nadaniu przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę Złotych Medali
za Długoletnią Służbę dla kierownictwa MAKDOM: przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Andrzejowi Kuba-

Wysoka zabudowa dostarcza niezapomnianych wrażeń i
widoków, zwłaszcza, że z wielu mieszkań w budynku J roztacza się przepiękny widok na panoramę Starego Miasta

Artur Sadowski, dyrektor lubelskiego oddziału MAKDOM
i Andrzej Szyszko, prezes SKML rozmawiają o tym, jak
Słoneczne Ogrody zmieniają Bronowice

siewiczowi, prezesowi Michałowi
Kubasiewiczowi oraz pośmiertnie
Witoldowi Wolińskiemu, szefowi
lubelskiego oddziału firmy, o które wnioskował Społeczny Komitet
Mieszkańców Lublina.

Uroczystość odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w
Warszawie.
W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczył wojewoda mazowiecki
Konstanty Radziwiłł.

Andrzej Kubasiewicz, Michał Kubasiewicz oraz córka Witolda Wolińskiego, Katarzyna odbierają z rąk wojewody
Konstantego Radziwiłła Złote Medale za Długoletnią Służbę.

DOBRA LOKALIZACJA
Inwestycja zlokalizowana jest blisko centrum Lublina.
Wokół osiedla pełna infrastruktura z doskonałym połączeniem z centrum miasta i innymi dzielnicami Lublina
oraz dojazdem do obwodnicy Lublina.
W pobliżu przedszkole, szkoła, przychodnia zdrowia,
liczne markety, sklepy, targ spożywczy i inne podstawowe usługi.
WYSOKA ZABUDOWA
I NOWOCZESNA ARCHITEKTURA
Osiedle posiada unikatowe cechy wyróżniające je
pośród sąsiadujących nieruchomości, dostarcza niezapomnianych wrażeń i widoków, zwłaszcza że z wielu
mieszkań roztacza się widok na panoramę Starego
Miasta Lublina.
FUNKCJONALNE
ROZKŁADY MIESZKAŃ
Jasne przestronne i ustawne lokale mieszkalne z dużymi balkonami to gwarancja komfortowego i wygodnego codziennego życia. Zróżnicowany metraż
zapewnia swobodę wyboru idealnego rozwiązania
dopasowanego do indywidualnych potrzeb ich przyszłych lokatorów.
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
– NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
Nowoczesna architektura, doskonały system dociepleń
i specjalny system montażu okien eliminuje mostki termiczne. Budynki zasilane są w ciepłą wodę i CO z miejskiej sieci ciepłowniczej. Programowalne głowice na
grzejnikach pozwolą ustawić temperaturę w każdym
pomieszczeniu w dowolnej porze doby. Mieszkania
dostosowane są do kuchenek indukcyjnych.
WINDA W KAŻDEJ KLATCE
Cichobieżna winda dowiezie Państwa na każdy poziom, w tym do parkingów podziemnych i komórek
lokatorskich.
Parking podziemny lub naziemny na wyłączność korzystania ze wskazanych miejsc parkingowych zapewni
komfort użytkowania samochodu bez obawy o jego
zaparkowanie.
SPACERKIEM
NA ZAKUPY
Teren inwestycji zlokalizowany jest w sąsiedztwie
marketów spożywczych KAUFLAND i BIERDRONKA.
W pobliżu znajdują się centra handlowe OBI, MAKRO,
Zielone Tarasy i inne sklepy.
SĄSIEDZTWO OBIEKTÓW
SPORTOWYCH
W pobliżu zlokalizowane są kryte pływalnie, centra
SPA i hale sportowe.
Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Bystrzycy prowadzi
do Zalewu Zemborzyckiego. To prawdziwy raj dla
amatorów przejażdżek rowerowych.
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Podczas gali głos w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego zabrał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. Piękne,
wzruszające przemówienie na długo zapadnie w pamięci uczestników gali.
UROCZYSTA OGÓLNOPOLSKA GALA DLA UCZCZENIA 80. ROCZNICY UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ
I POPARCIA HEROICZNEJ WALKI Z NAJEŹDŹCĄ NARODU UKRAIŃSKIEGO

Solidarni z Ukrainą

Cykl patriotyczno-kulturalnych wydarzeń w 2022 roku w Dzielnicy Bronowice otworzyła uroczysta
Ogólnopolska Gala dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej i poparcia heroicznej walki
z najeźdźcą Narodu Ukraińskiego. Gala odbyła się 19 marca w sali konferencyjnej LUBHotel przy ul.
Krańcowej 107 A w Lublinie i połączona była z podsumowaniem działalności kulturalno-społecznej
mieszkańców Województwa, Miasta, Dzielnicy Bronowice w Lublinie w latach 2016 – 2022.
Podczas gali osoby i instytucje, które walnie przyczyniły
do rozwoju Dzielnicy, Miasta i Województwa otrzymały
wyróżnienia oraz podziękowania. Medale Prezydenta
Miasta Lublin przyznane przez Krzysztofa Żuka dostali
Ewa Kulik, wieloletnia pracownica ZDiM oraz Eugeniusz
Wojtaś, były wieloletni dyrektor Wydziału UM, obecnie
zastępca przewodniczącego Zarządy Dzielnicy Bronowice.
Medale w imieniu Prezydenta wręczyła dyrektor Anna
Augustyniak z Urzędu Miasta oraz dyrektor Stanisław
Wydrych z Zarządu Dróg i Mostów.
Zaproszeni goście wysłuchali występu ukraińskiego wirtuoza akordeonu Żeni Hopko, absolwenta Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie. Z repertuarem pieśni ukraińskich zaprezentował się zespół artystyczny Akademickiego Liceum
Mistrzostwa Sportowego i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSEI. Młodzież przedstawiła także rekonstrukcje
wydarzeń w historycznych strojach dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej.

Podczas gali odczytana została petycja od mieszkańców miasta i województwa lubelskiego w sprawie likwidacji oddziału
Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego przy ul. Zbigniewa Herberta 21 w Lublinie. Następnie Andrzej Szyszko,
prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublin oraz Remigiusz Małecki, rzecznik UMWL (w zastępstwie Pana Wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego) w imieniu społeczności miasta i województwa lubelskiego wyróżnili pracowników
wzorcowo działającego oddziału neurologii dla dobra wszystkich mieszkańców naszego regionu, okolicznościowymi statuetkami. Wyróżnienia otrzymali: dr Grzegorz Haberek – ordynator tego oddziału, dr Magdalena Kalinowska-Krasowska
– zastępca ordynatora tego oddziału, mgr Beata Efler-Skorupska – oddziałowa tego oddziału oraz pozostali lekarze: dr
Iwona Przystupa-Kłos, dr Małgorzata Grabek-Gawłowicz, dr Iwona Kowal, dr Kinga Wnukowska-Krakowiak, mgr
Monika Warda, a także Joanna Grabek-Baj, dr stomatolog w lubelskich szkołach podstawowych.

Statuetki i okolicznościowe puchary za wieloletnią współpracę i rozwój dzielnicy, miasta i województwa lubelskiego,
przyznanej przez społeczność bronowicką otrzymali: Irena
Szumlak (była Skarbnik Miasta Lublin), Lucyna Sternik
(Skarbnik Miasta Lublin), Ewa Kulik (ZDiM), Danuta Bochniarz (była przewodnicząca Rady Dzielnicy Bronowice,
obecnie Wiceprezes SKML), Stanisław Wydrych (zastępca
dyrektora ZDiM), Dariusz Dudek (dyrektor generalny PGE
Oddział w Lublinie), Aleksandr Batorski (dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego) oraz Grzegorz Drozd
(kierownik Projektów MAK-DOM w Lublinie).

Wydarzenia
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Dzieci, młodzieży i dorośli
bawili się pysznie
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Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 porwała wszystkich do świetnej zabawy.

Kolejnym, tegorocznym, pięknym wydarzeniem na lubelskich Bronowicach była uroczysta V Wojewódzka Gala Integracyjna, Patriotyczno
– Kulturalna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, odbywająca się
w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2022.
27 maja 2022 r., na skwerze przy ulicy Pogodnej 7 w
Lublinie, obejrzeliśmy piękne występy przygotowywane
przez dzieci i młodzież z lubelskich przedszkoli, szkół
podstawowych, szkół średnich oraz wyższych uczelni.
Na scenie zaprezentowały się „milusińscy” z Przedszkola

nr 9 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej
nr 26, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1,
Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej nr 33,

VIII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół „Lider” i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Akademickiego Liceum
Mistrzostwa Sportowego Wyższej Szkoły Ekonomii i
Innowacji w Lublinie.

Wiosenno - patriotyczny występ „milusińskich” z Przedszkola nr 9 na Bronowicach.

Chór ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich.

ciąg dalszy fotorelacji na str. 10
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V Wojewódzka Gala Integracyjna, Patriotyczno – Kulturalna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób
z Niepełnosprawnościami dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka tradycyjnie już przygotowali najpierw spektakl, a następnie występowali indywidualnie.

Chór ze SP nr 33 zaśpiewał kilka utworów, a zespół czirliderek
pokazał jak tańczy, dopingując młodych sportowców.

Izabela Górska z klasy 3c z VIII Liceum Ogólnokształcącego,
kolejny raz zaśpiewała podczas naszej gali.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie przygotowało barwną opowieść o historii Lublina i Bronowic.
Wydarzenie zrealizowane zostało dzięki wsparciu: Województwa Lubelskiego – Lubelskie Smakuj Życie!, Miasta Lublin, a także PGE Dystrybucja S.A.
w Lublinie.

Motywem przewodnim gali była jak zawsze dobra zabawa.
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Mieszkańcy cieszą się: W końcu da się przejechać i jest gdzie zaparkować auto - mówią
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Sokola już po kompleksowym
remoncie
Zakończył się długo wyczekiwany kompleksowy remont jednej
z najstarszych ulic na Bronowicach – Sokolej. Dzięki staraniom
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice i Rady
Dzielnicy Bronowice, przy pomocy władz miasta, ulica odzyskała
swój dawny blask. Teraz jedzie się po niej jak po stole, a i dzięki nowo
powstałym miejscom parkingowym dużo łatwiej zaparkować auto.

- W tym roku minęło ponad 60 lat, jak
powstała ulica Sokola. Od wielu lat wraz z
mieszkańcami prosiliśmy o jej kompleksowy remont i w końcu doczekaliśmy się
– mówi Andrzej Szyszko, prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Bronowice.
Dzielnicowi radni z rezerwy celowej
Rady Dzielnicy Bronowice w ubiegłym
roku przeznaczyli na Sokolą 120 tysięcy
złotych.– Okazało się jednak, że to za
mało, by zrobić to, co zakładaliśmy. W
sukurs przyszły nam władze miasta i wiceprezydent ds. inwestycji i rozwoju, Artur
Szymczyk. Ratusz dołożył 100 tysięcy
złotych i remont w październiku mógł się
wreszcie rozpocząć. Serdecznie w imieniu

mieszkańców naszej Dzielnicy dziękuję za
to wsparcie – dodaje A. Szyszko.
Na Sokolej została położona nowa nawierzchnia, wymienione zostały krawężniki, poszerzono wjazdy do budynków przy
nr 13, 15, 17 i 19. Wzdłuż ulicy powstały
dodatkowe ażurowe miejsca parkingowe
oraz pomalowano wszystkie słupki na
chodnikach, dzięki którym mieszkańcy
mogą czuć się bezpieczniej.
Dzięki dodatkowym środkom z tegorocznej rezerwy celowej udało się także
wykonać miejsca parkingowe między Sokolą 13 i 15, a także poszerzono parking
przy nr 11 i 13.
Głównym wykonawcą prac pod nadzorem Zarządu Dróg i Mostów była firma
KOM-EKO.

Teraz czas na Grabskiego
Trwają już prace na ulicy Grabskiego,
od ul. Pogodnej do Łabędziej, przy Szkole
Podstawowej Nr 33, gdzie za ponad 100
tysięcy złotych z rezerwy celowej Rady
Dzielnicy Bronowice powstaje nowy ciąg
pieszy.
- Ma być wykonany do końca sierpnia
– zapewnia przewodniczący Zarządu Dzielnicy Andrzej Szyszko. Czynimy starania

aby po ukończeniu ciągu pieszego i prześwietleniu zieleni na wspomnianym odcinku, wykonać parkingi z płyt ażurowych.
Niestety, to dodatkowe środki, których na
dzisiaj nie mamy. Jeżeli nie uda się pozyskać ich z Ratusza lub innych instytucji, to
zadanie wykonamy w przyszłym roku przy
wsparciu miasta z rezerwy celowej Rady
Dzielnicy Bronowice.

Dzięki remontowi ul. Sokolej przybyło miejsc parkingowych, co szczególnie cieszy mieszkańców.

Mieszkańcy chcą ławeczek, ale...
- W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym ustawienia ławeczek na Bronowicach, o tym musi
zadecydować większość wspólnot mieszkaniowych, gdyż dochodzi do konfliktów
z uwagi na nocne posiadówki i zakłócanie
ciszy nocnej przez część mieszkańców,
korzystających już z takich miejsc - mówi
A. Szyszko. - Rada Dzielnicy i Społeczny
Komitet Mieszkańców są za postawieniem

ławeczek, rozumiejąc starsze osoby, ale
obecnie miejsca, w których stoją ławki,
przysparzają tylko samych kopotów. Dość
częste interwencje Straży Miejskiej i Policji
w tych miejscach zmusząją nas do likwidacji ławeczek, na prośbę udręczonych
niechcianym sąsiedztwem mieszkańców
- dodaje przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice.

Będzie jaśniej

Na ulicy Grabskiego, od ul. Pogodnej do Łabędziej, przy Szkole Podstawowej Nr 33, do końca sierpnia
powstanie chodnik.

Dzięki wsparciu Ratusza doświetlona zostanie ulica Krańcowa 109 do Sokolej 9 oraz
na odcinku Łabędzia 3 do Sokolej 17.
– Lampy ze słupami zostaną dołożone
do końca roku. W imieniu Społeczności
Bronowic dziękujemy zakładowi energe-

tycznemu PGE Dystrybucja i PGE Lublin
Miasto za wymianę słupów i lamp przy
ulicy Krańcowej 109, Sokolej 3, 5 oraz Sokolej
9, przy przychodni zdrowia – mówi Andrzej
Szyszko, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice.
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Akademia WSEI - Uczelnia przyszłości

Nowy Rok Akademicki – Nowy
rozdział Uczelni

Nadchodzący Rok Akademicki 2022/2023 Uczelnia rozpoczyna od kilku rewolucyjnych zmian. W wyniku oceny dorobku naukowego szkół wyższych
w Polsce zrównała się statusem z Uczelniami Akademickimi i została Akademią WSEI. Uczelnia nabyła uprawnienia do prowadzenia szkoły
doktorskiej i nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego.
Chcąc potwierdzić jakość prowadzonych działań w
ostatnich miesiącach, jako jedyna Uczelnia w Lublinie, a
6 w skali kraju przeszła proces ewaluacji Europejskiego
Stowarzyszenia Uniwersytetów „European University
Association”, co podnosi status Akademii WSEI na arenie
międzynarodowej, Kolejną ważną zmianą to uruchomienie filii Akademii WSEI w Warszawie i rozpoczęcie
tam kształcenia. Nowoczesna edukacja zawodowa z
wykorzystaniem kształcenia online, wirtualne spacery,
laboratoria w chmurze, nowy kierunek studiów- „Terapia
zajęciowa z rehabilitacją”, Uniwersytet III Wieku działający przy Akademii WSEI - to pozostałe nowości, jakie
przygotowała Uczelnia.
Akademia WSEI prowadzi studia w języku polskim
na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse
i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport,
Mechatronika, Informatyka, Terapia zajęciowa z rehabilitacją, Pielęgniarstwo, po których można uzyskać
dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w
ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia prowadzi
zajęcia w języku angielskim na kierunkach: Zarządzanie,
Informatyka oraz Pielęgniarstwo. Rekrutacja na studia
potrwa do końca sierpnia 2022 roku. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej
Uczelni www.wsei.lublin.pl.
Akademia WSEI jest największą niepubliczną Uczelnią

we wschodniej Polsce, która swoją renomę i popularność
zawdzięcza praktycznemu przygotowaniu studentów
do wykonywania zawodów i szerokiej współpracy
z przedsiębiorstwami. Na przestrzeni ponad 22 lat
funkcjonowania zajęła pozycję lidera w regionie pod
względem przygotowania absolwentów do potrzeb
rynku pracy. W tym czasie Uczelnię ukończyło ponad 40
tys. absolwentów. Aktualnie na wszystkich kierunkach
kształci się 8 tys. studentów i słuchaczy, w tym ok. 1,3
tys. obcokrajowców z 23 krajów świata.
Akademia WSEI swoją renomę zawdzięcza temu,
że ludzie w niej pracujący są osobami tworzącymi innowacje. Wizja Uczelni jest oparta na konsekwentnie
realizowanym precyzyjnym planie, który pozwala na
ciągły rozwój i budowanie marki WSEI zarówno w Dzielnicy Tatary, jak i w skali międzynarodowej.
- Robimy to nie tylko dla własnej satysfakcji i podniesienia prestiżu Uczelni samej w sobie, ale przede
wszystkim po to, żeby otrzymanie dyplomu naszej
Uczelni gwarantowało zdobycie wiedzy i umiejętności
praktycznych na bardzo wysokim poziomie - mówi
Teresa Bogacka, która jest pomysłodawcą, twórcą i od
chwili utworzenia– Kanclerzem Uczelni. Jako Kanclerz
kompleksowo zarządza działalnością i rozwojem WSEI.
Pod jej kierownictwem Uczelnia osiągnęła status Akademii, regionalnego lidera wśród szkół wyższych i jednej
z wiodących uczelni niepublicznych w kraju.

Teresa Bogacka, pomysłodawca, twórca i od chwili
utworzenia – Kanclerz WSEI

Firma budowlana EKSAM MSM-Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Lublinie, istnieje
od 1992 roku. Do 2018 roku funkcjonowała pod nazwą Z.U.H. EKSAM Marek Suszek, jednak
nieustanny rozwój zaowocował przekształceniem w spółkę pod obecną nazwą. Od lat wspiera
inicjatywy społeczno-kulturalne Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina - Bronowice.
- Naszej firmie można powierzyć wszystko to, co
w budowie jest najważniejsze. Zaczynaliśmy na rynku
budownictwa drogowego realizując wiele lubelskich
inwestycji. Kilka lat temu rozszerzyliśmy kadrę i działalność o budownictwo kubaturowe. Obecnie zajmujemy
się generalnym wykonawstwem wszelkich inwestycji
budowlanych - mówi Marek Suszek, założyciel i prezes
firmy.
Atutem EKSAM są rzetelność i stabilność finansowa,
a priorytetem firmy - realizacja inwestycji, których się
podejmuje na jak najwyższym poziomie.- Dysponujemy
wykwalifikowaną kadrą techniczną, posiadającą wymagane uprawnienia oraz wieloletnią praktykę w budownictwie. Zatrudniamy ponad 30 osób kadry menadżerskiej
i blisko 70 wysoko kwalifikowanych pracowników. W
czasie realizacji inwestycji w zakresie robót branży sanitarnej i elektrycznej współpracujemy ze sprawdzonymi

podwykonawcami. Od lat zaopatrujemy się u zaufanych
i rzetelnych dostawców materiałów budowlanych. Dzięki
dobrej organizacji pracy, kompetentnej kadrze orza
rozbudowanej bazie sprzętowej, jesteśmy w stanie realizować każdą inwestycję kompleksowo i bez opóźnień
- zapewnia M. Suszek.
W ostatnich latach EKSAM zrealizował wielomilionowe inwestycje m.in.: budynek rezonansu magnetycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, hala
produkcyjna z infrastrukturą dla R&DCentre INVENTOR
Sp. z . o. o., rozbudowa hali produkcyjnej dla PZZ Lubella, inwestycje mieszkaniowe, m.in. Nowa Krańcowa dla
inwestora DOMLUBLIN, osiedle bloków przy ul. Koralowej
i Cyrkoniowej (1 budynek zakończony, 5 w realizacji) dla
inwestora ORION, osiedle budynków mieszkalnych przy
ul. Jamrożka i Czumy (8 budynków zakończonych, 1 w
realizacji) dla inwestora GALADOM, osiedle budynków

mieszkalnych przy Firlejowskiej (3 budynki zakończone, 1 w realizacji), budynek mieszkalny dla Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świdniku, budynek mieszkalny przy
ul. Lubartowskiej, budynek mieszkalny w Puławach dla
inwestora ŻAGIELDOM. budynek mieszkalny przy ul.
Jemiołuszko dla inwestora GALADOM
EKSAM zaufało wiele firm m.in. STRABAG, PRDM
Lublin, KPRD Lublin, ORION, GALADOM, DOMLUBLIN
i ŻAGIELDOM.
Fachowość oraz jakość wykonania prac przez EKSAM
jest zawsze bardzo wysoce oceniana, co potwierdzają
liczne referencje oraz wyróżnienia w wielu konkursach
m.in. o Kryształową Cegłę.
ul. Turystyczna 9P, 20-207 Lublin,
tel/fax: 81 746-20-60
e-mail: biuro@eksam.pl
www. eksam-lublin.pl
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Będzie się działo!

Gwiazdy zaśpiewają
na Bronowicach

Już dziś warto zarezerwować czas na 9 września. Tego dnia odbędzie się bowiem V Ogólnopolski Lubelski Jarmark Bronowicki. Wydarzeniu, które
odbywać się będzie w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturaliów 2022 towarzyszyć będą imprezy patriotyczne i kulturalne. Na scenie ustawionej
na terenach sportowych Szkoły Podstawowej Nr 33 przy ul. Pogodnej zaprezentują się m.in. uwielbiane przez fanów zespoły: Masters, Defis,
Classic oraz Piękni i Młodzi!
Organizatorem imprezy są Społeczny Komitet Organizacyjny, Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina
– Bronowice, Zarząd Dzielnicy Bronowice oraz Pa-

rafia pw. Świętego Krzyża w Lublinie. Patronat nad
Galą objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Lech

Sprawka, Prezydent Miasta Lublina dr Krzysztof
Żuk oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Teresa Bogacka. Wstęp wolny.

Program minutowy
godz. 10:00 – 11:00
godz. 16:00 – 17:20

17:30

Msza Święta dziękczynna w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7 w Lublinie, inaugurująca rok szkolny 2022/2023
na lubelskich Bronowicach.
występ młodzieży z Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego WSEI
referat dot. 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej.
odznaczenia i wyróżnienia dla szkół i osób wspierających rozwój dzielnicy Bronowice, Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego
wystąpienia okolicznościowe.

18:20

19:30

godz. 16:00 – 18:00
imprezy towarzyszące, zaprezentują się: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
Straż Pożarna, Policja, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Lublinie oraz Zespół Szkół LIDER w Lublinie.

20:40
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Lubelskie Bronowickie Kulturalia
Serdecznie dziękujemy!
Wszystkim instytucjom oraz firmom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz życzliwą i efektywną współpracę na rzecz Społeczności
Województwa Lubelskiego, Miasta Lublin i Dzielnicy Bronowice, za wysiłek wkładany w integrację środowiska.
Składamy wyrazy uznania dla Państwa działalności, podejmowanych inicjatyw w zakresie krzewienia historii i kształtowania postaw
patriotycznych, wychowania dzieci i młodzieży w duchu poszanowania fundamentalnych wartości: dobra, prawdy i piękna.
Z życzeniami satysfakcji i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, w podziękowaniu za aktywny udział w przygotowaniach
do Gali - V Ogólnopolskiego Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego.
Z wyrazami szacunku
Prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina - Bronowice
Andrzej Szyszko

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

Z życia Bronowic i Lublina
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Chwile smutku...
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Ze stratą Witolda Wolińskiego, naszego wielkiego Przyjaciela, choć odszedł od nas już wiele miesięcy temu, nadal trudno się pogodzić. Jego brak
odczuwalny jest na każdym kroku.

Śp. Witolda Wolińskiego, wspaniałego człowieka, męża, ojca i dziadka, żarliwego patriotę, zazasłużonego dla województwa lubelskiego i Miasta Lublina, budowniczego, który
poświęcił swoje całe życie innym podczas uroczystości pogrzebowych pożegnał w imieniu Bronowickiej Społeczności Andrzej Szyszko, prezes SKML.
– Prezes Witold Woliński był wybitną postacią
lubelskiego życia publicznego, osobą pełną energii,
pasji i dobrej woli, która uczyniła ogromnie wiele
dla całego środowiska i mieszkańców województwa,
Lublina i ukochanej dzielnicy Bronowice – wspomina
Witolda Wolińskiego, zmarłego pod koniec ubiegłego
roku Andrzej Szyszko, prezes Społecznego Komitetu
Mieszkańców Lublina, przewodniczący Zarządu Rady
Dzielnicy Bronowice.
Witold Woliński od ponad 60. laty związany był z
budownictwem. Pracę zawodową rozpoczynał jako
majster, następnie był kierownikiem wielu inwestycji,
architektem powiatowym w Kraśniku, dyrektorem do
spraw technicznych i produkcji w Puławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, dyrektorem lubel-

skiego Oddziału Budimexu, a od 2000 roku do ostatnich
dni swojego życia szefował lubelskiemu oddziałowi
MAK DOM HOLDING SA. Od lat angażował się w życie
społeczne miasta i województwa.
– Był głównym inicjatorem, architektem i doradcą
do spraw rozwoju w Społecznym Komitecie Mieszkańców Lublina, czego efektami są powstałe osiedla przy
ulicy Wrońskiej „Słoneczne Ogrody”, Centrum Sportu i
Rekreacji z krytą pływalnią przy ulicy Łabędziej 4 oraz
VI Komisariat Policji w Lublinie. W 2020 roku był głównym orędownikiem budowy i poświęcenia Pomnika
Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy
Drodze Męczenników Majdanka 22-24 – przypomina
Andrzej Szyszko. – W latach 2016-2021 Witold Woliński
wydatnie wspierał wszystkie wydarzenia patriotyczno-

Adama Głowacza mieszkańcom Lublina, a
w szczególności Bronowic, przedstawiać nie
trzeba. „Pan inżynier” od kilkudziesięciu lat
działa społecznie dla rozwoju miasta i swojej
małej Ojczyzny. Był radnym miejskim, a
obecnie jest radnym-seniorem dzielnicowym.
Dzięki jego staraniom udało się zrealizować
wiele pożytecznych inicjatyw. Przed trzema
laty A. Głowacz obchodził 90-urodziny,
świętując je z żoną, rodziną i sporym gronem
przyjaciół oraz znajomych. Teraz przyszedł
czas na wspólne święto małżonków.
13 sierpnia minęło 70 lat, jak Państwo
Głowaczowie stanęli na ślubnym kobiercu!

ducha i energii, od lat zaangażowany w sprawy miasta
i dzielnicy, pani Stefania z kolei zawsze wyrozumiała
i wspierająca. Oboje zawsze razem w naszej świątyni,
żyjący sprawami kościoła, kierujący się w życiu naukami
Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego - dodaje
proboszcz M. Duma.
– Pokazują, jak pięknie i godnie można iść przez życie
razem, wspierać się każdego dnia – mówi o Państwu
Głowaczach Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Bronowice i przypomina, że Adam Głowacz,
jako społecznik, podejmował z mieszkańcami i innymi
podmiotami wiele pożytecznych inicjatyw, między innymi budowę targu „Rynek Bronowice”, boiska szkolnego
Orlik, pięknych skwerów i placów zabaw oraz dzielnicowej „perełki” – krytej pływalni, VI Komisariatu Policji,
a ostatnio pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
który stanął na skwerze przy ul. Droga Męczenników
Majdanka 22-24.
Podczas Mszy Świętej, która odbyła się 13 sierpnia w
kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża na Bronowicach, Państwo Głowaczowie otrzymali wiele pięknych
życzeń, a także specjalne bogosławieństwo z okazji

– Nie przypominam sobie, by w naszej wspólnocie parafialnej od początku jej istnienia, któraś z par
obchodziła tak piękny jubileusz – mówi ks. dr Marian
Duma, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego
Krzyża przy ulicy Pogodnej, gdzie w sobotę o godz. 18
odbędzie się nabożeństwo w intencji czcigodnych małżonków. – Pani Stefania i pan Adam to cudowni ludzie.
Pełni miłości do siebie i Boga. Pan Adam pełny pogody

kulturalne, jakie odbywały się w naszej dzielnicy, był ich
inicjatorem Upowszechniał w społecznej świadomości
potrzebę dialogu, pamięci o historii i znaczenia wspólnych wyzwań dotyczących teraźniejszości i przyszłości
- dodaje A. Szyszko.
Za swoją aktywną działalność zawodową i społeczną
Witold Woliński został odznaczony w 2005 r. Srebrnym,
w 2018 r. Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2021 roku Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanymi przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Zmarł 24 listopada 2021 roku w wieku 78 lat.
Bronowicka społeczność zamierza upamiętnić wielkiego Przyjaciela Dzielnicy nadaniem Jego imieniem
jedngo ze skwerów na powstającym osiedlu „Słoneczne
Ogrody”.

i wielkiej radości

Państwo Głowaczowie poznali się ponad 70 lat temu we
Wrocławiu, gdzie na Politechnice studiował Pan Adam.
Wszystko zaczęło się od zdjęcia pięknej, młodej dziewczyny,
które znalazł na ulicy. Stefania i Adam Głowacz z Lublinem
i Bronowicami związani są od 1952 roku! Są szczęśliwymi
rodzicami- córka Jadwiga i syn Wojciech oraz dziadkami
(czworo wnucząt).
jubileuszu od papieża Franciszka, w formie przepięknego
adresu, który został wręczony czcigodnym jubilatom
przez proboszcza Mariana Dumę.

