
Przygotowywana jest dokumentacja projektowo - techniczna 
na budowę Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie

To nam Się uda!

W dniu 8 listopada w Centrum Konferencyjnym Lub Hotelu w Lublinie , 
odbyła się Konferncja -  Gala,  różnych środowisk, gdzie przedstawiono 
przygotowywaną dokumentacje  projektowo - techniczną dla budowy 
Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie. Wszyscy zgromadzeni 
jednogłośnie zaakceptowali przygotowywaną dokumentację przedstawioną 
przez Panią Agnieszkę Pawelec - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów 
Urzędu Miejskiego w Lublinie. Wszyscy zgromadzeni podziękowali 
również Panu Prezydentowi dr Krzysztofowi Żukowi i jego zastępcom, 
za wsparcie długo oczekiwanej przez mieszkańców Lublina inwestycji.  
                                                                                                                               str. 5-6,12

Zespoły: Masters, Defis, Classic, Piękni i Młodzi rozbawiły mieszkańców Bronowic, Lublina i województwa lubelskiego

Centrum Słuchu

str. 8-11

ZARZĄD 
Społecznego Komitetu 

Mieszkańców 
Lublina - Bronowice

Rada i Zarząd Dzielnicy 
Bronowice w Lublinie

Świąt wypełnionych
radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia.
Życzą...

Życzenia świąteczno - noworoczne od Władz Miejskich i Wojewódzkich na str. 2

Relacje z Lubelskich Bronowickich Kulturalii 2022

str. 8 - 11
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Porządek wizyt duszpasterskich AD 2022/23
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Szanowni Państwo,

     Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas radości, ciepła  i rodzinnej 
atmosfery. Cieszmy się nim i celebrujmy te wspólne chwile, choć na moment zapominając 
o zmartwieniach dnia codziennego.

   Doświadczenia mijającego okresu pokazały siłę i determinację społeczeństwa polskiego, 
które ofiarnie pomaga najsłabszym i najbardziej potrzebującym. Szczególnie cieszy 
mnie postawa mieszkańców naszego Miasta, którzy nawet w trudnych dla nas  dniach, 
z wielkim zaangażowaniem i oddaniem podejmują działania na rzecz społeczności 
lokalnej. To wspólna praca i wysiłek nas wszystkich sprawia, że Lublin jest miejscem,  z 
którego jesteśmy dumni – przyjaznym, otwartym i nowoczesnym. Dziękując za Państwa 
aktywność, życzę zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech nadchodzący 
Nowy Rok upłynie pod znakiem pokoju,  optymizmu i wzajemnej życzliwości.

żyCZeNia  ŚwiąTeCZNe  oD  właDZ 

Radości, pomyślności, spełnienia marzeń i wielu sukcesów, 
oraz aby Święta Bożego Narodzenia były czasem 

spędzonym w gronie najbliższych bez pośpiechu, trosk i 
zmartwień a zbliżający się Nowy Rok 2023 niech będzie 
wypełniony sukcesami, zarówno w życiu osobistym jak i 

zawodowym.

Życzy

Andrzej Szyszko

PREZES ZARZĄDU

Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowicy w Lublinie

Andrzej Szyszko
PREZES ZARZĄDU

Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowicy w Lublinie

Oddajemy dzisiaj w wasze ręce 
kolejene wydanie „Bronowickie-
giego Informatora”. Tradycyjnie na 
łamach naszego wydawnictwa, 
prezentujemy działania podej-
mowane przez Społeczny Komitet 
Mieszkańców Lublina - Bronowice . 
Zamieszczamy także fotorelacje z 

wydzrzeń, które odbyły się w tym roku, a organizowane na 
naszej dzielnicy. Przedstwiamy takze założenia programowe i 
przestrzenne oraz koncepcje budowy Bronowickiego Centrum 
Kultury. w tym roku, dzięki Przezydentowi Miasta Lublina - dr 
Krzysztofowi Żukowi wykonywana jest niezbędna dokumen-
tacja techniczno - projektowa dla BCK , tego długo oczekiwa-
nego przez mieszkańców Lublina obiektu na mirę XXI wieku. 
Przedstawiamy również działalność naszych partnerów, bez 
których trudno byłoby zrealizować nasze ambitne plany w 
bieżącym roku. W imieniu Społecznego Komitetu Miesz-

kańców Lublina - Bronowice dziękuje serdecznie osobom, 
instytucjom i firmom, w szczeglności Przezydentowi Miasta 
Lublina - dr Krzysztofowi Żukowi i jego zastępcom za wsparcie 
w rozwój naszej Dzielnicy. Zapraszam Państwa do lektóry, a 
także do zaglądania na naszą stronę internetową skm-brono-
wice.pl oraz media społecznościowe

Drodzy Czytelnicy, mieszkańcy Bronowic i Lublina!



Parafia Świętego Krzyża

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 
W PARAFII ŚWIĘTEGO  KRZYŻA W LUBLINIE

AD 2022/23

Dzień Data Godz. Ulica

Środa 28.12.22r. 15.30 ul. Puchacza 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Czwartek 29.12.22r. 15.30 ul. Puchacza 2,4,6,8 i ul. Jastrzębia 1,2,4
Poniedziałek 02.01.23r. 15:30 ul. Lotnicza 2,4,6 i ul. Sowia 1,2,3,6
Wtorek 03.01.23r. 15.30 ul. Krańcowa 106, 108, 110, 112
Środa 04.01.23r. 15.30 ul. Pogodna 1,3,5,24,26 i ul. Krańcowa 107 i 107a
Czwartek 05.01.23r 15.30 ul. Pogodna 28,30,32a,34a
Sobota 07.01.23r. 9.00 ul. Plagego 3,9,13 i Rudlickiego 3
Poniedziałek 09.01.23r. 15.30 ul. Pogodna 32 i 34
Wtorek 10.01.23r. 15.30 ul. Rudlickiego 11,15,17 i ul. Pogodna 36
Środa 11.01.23r. 15.30 ul. Krańcowa 113, Jesienna 1,2,4
Czwartek 12.01.23r. 15.30 ul. Jesienna 7 i ul. Pogodna 11,13,15,17
Piątek 13.01.23r. 15.30 ul. Sokola 3,5,7,9,11,13
Sobota 14.01.23r. 9.00 ul. Pogodna 38,40,44,46
Poniedziałek 16.01.23r. 15:30 ul. Sokola 15,17,19 i ul. Grabskiego 23
Wtorek 17.01.23r. 15.30 ul. Pogodna 50a,b,c,e
Środa 18.01.23r. 15.30 ul. Jaskółcza 13 i ul. Ordonówny 4a,b
Czwartek 19.01.23r. 15.30 ul. Łabędzia 1,3,7,11,13,17
Piątek 20.01.23r. 15.30 ul. Droga M.M 32,34,36 i Łabędzie 21
Sobota 21.01.23r. 9.00 Domki Jednorodzinne w parafii
Poniedziałek 23.01.23r. 15:30 ul. Grabskiego 25d i ul. Zimowa 3
Wtorek 24.01.23r. 15.30 ul. Krańcowa 109 i  ul. Jesienna 9
Środa 25.01.23r. 15:30 ul. Droga M.M. 38,40,42,58
Czwartek

Piątek

26.01.23r.

27.01.23r.

15:30

15.30

ul. Zimowa 10

ul. Grenadierów 13a,15,17

Uprzejmie prosimy o przygotowanie domowego ołtarza  
/Krzyż, świece, woda święcona i Pismo Święte/  

Wizyta Duszpasterska odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od g. 15:30,w soboty od g. 9:00

Upraszamy dla wszystkich parafian Bożego 
Błogosławieństwa z racji świąt Bożego Narodzenia

i nowego Roku Pańskiego 2023.
Przesyłamy serdeczne życzenia i zapewniamy

o stałej pamięci w modlitwie
wasi Duszpasterze
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LOKALIZACJA
Warunkiem realizacji przez nowe BRONOWICKIE 

CENTRUM KULTURY oczekiwanych celów jest jego 
dobra dostępność komunikacyjna i położenie w cen-
tralnej części dzielnicy. Wskazany teren przy ulicy Ła-
będziej chociaż niewielki, jest jednak bardzo korzystny 
z wielu względów:

położenie w środku ciężkości,  w centralnej części 
dzielnicy; 

 dobra dostępność komunikacyjna od strony ul. 
Krańcowej gdzie powinno znaleźć się główne wejście 
do obiektu i plac przed wejściowy;

dobre warunki gruntowe pozwalające na realizację 
parkingu podziemnego;

sąsiedztwo innych obiektów usługowych (pływal-
nia, przychodnia, hotel, usługi handlowe i bytowe oraz 
obiekty sakralne i administracyjne);

Ttzw. tradycja miejsca gdzie obecnie funkcjonuje w 
bardzo trudnych warunkach dom „Nie lękajcie się” 

 Z technicznego punktu widzenia jest to lokaliza-
cja gdzie dostępne są wszystkie media, a otoczenie 
jest zagospodarowane. Projektowany obiekt będzie 
jego dopełnieniem i jednocześnie uporządkowaniem 
ostatniego zdegradowanego i szpecącego w tym 
rejonie terenu. 

RELACJE SĄSIEDZKIE
W rejonie wybranej lokalizacji bardzo odczu-

walny jest brak miejsc parkingowych i garażowych. 
W bezpośrednim sąsiedztwie istnieją trzy wysokie 
budynki mieszkalne, które nie mają dostatecznego 
zaplecza zieleni i terenów zabawowych dla dzieci. 

Widok z okien tych budynków na dachy zużytych 
technicznie sąsiednich obiektów usługowych (częś-
ciowo nieużytkowanych) oraz na chaotyczny parking 
nie jest zadowalający. Dlatego warunkiem  realizacji 
CENTRUM w tej lokalizacji jest uwzględnienie poprawy 
istniejącej sytuacji:

1) Oprócz zbilansowania potrzeb parkingowych 
BRONOWICKIEGO CENTRUM KULTURY należy dopro-
wadzić do zwiększenia ilości miejsc parkingowo – ga-
rażowych dla istniejących budynków mieszkalnych.

2) W projekcie CENTRUM  uwzględnić należy cały 
teren pomiędzy istniejącymi obiektami mieszkalnymi 
ze szczególnym potraktowaniem styku z ulicą Krańco-
wą, gdzie powinien znaleźć się reprezentacyjny plac 
przed wejściowy do obiektu CENTRUM.

3) W projekcie CENTRUM uwzględnić należy  tzw.  
5-tą elewację czyli rozwiązanie dachów w formie tara-
sów i ogrodów o funkcji rekreacyjno – zabawowej. 

4) Rozważyć należy możliwość skomunikowania 
obiektu od strony ulicy Krańcowej, a nie wyłącznie 
przez ulicę Łabędzią, od strony ulicy Władysława 
Grabskiego.

PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU

Z analizy potrzeb adresowanych do uwzględnienia 
w realizacji BRONOWICKIEGO CENTRUM KULTURY 
wynika, że obiekt powinien składać się z 3 sektorów 
programowych: 

Sektor 1.  Sala widowiskowa na ok. 200 miejsc z 
zapleczem technicznym, hallem wejściowym oraz z 
częścią administracyjno - biurową i gastronomiczną. 

Sektor  2.   Część dydaktyczno – rekreacyjna 
mieszcząca pracownie tematyczne, oraz salę klubo-
wą połączoną z częścią gastronomiczną. 

Sektor   3.   Część podziemna mieszcząca parking 
podziemny, pomieszczenia techniczne oraz ewentu-
alne zaplecze sceniczne. 

Szczegółowy program użytkowy obiektu uwzględ-
niać musi przede wszystkim potrzeby codziennych 
użytkowników. Będą nimi głównie mieszkańcy Bro-
nowic ponieważ w mieście funkcjonuje kilkanaście 
obiektów tego typu adresowanych dla mieszkańców 
innych rejonów miasta. Ponieważ lokalizacja posiada 
ograniczone możliwości powierzchniowe i wysokoś-
ciowe, w pierwszym rzędzie należy zrealizować bogaty 
program sektora 2. Ze względu na bliskie sąsiedztwo 
budynków mieszkalnych projektowany obiekt nie 
może posiadać więcej niż 2 kondygnacje nadziemne. 

gdzie najlepsze efekty integracyjne uzyskuje się przy 
„rozłożeniu” funkcji na jednej kondygnacji.  

  Ze względu jednak na niewielkie rozmiary działki, 
na realizację sektora 1 tj. sali widowiskowej pozostaje 
niewielka część terenu. Z punktu widzenia potrzeb 
dzielnicy Bronowice sala ta nie powinna być zbyt 

duża. Na co dzień użytkownikiem tej sali będzie koło 
teatralne i odbywać się tu będą występy lokalnych 
zespołów tanecznych lub chórów, oraz projekcje ki-
nowe. Wydarzenia te rzadko zgromadzają więcej niż 
100 – 150 widzów. Dlatego sala wielkości ok. 200 do 
250 miejsc wydaje się optymalna i pozwoli uniknąć 
na spektaklach przygnębiającego efektu pół pustej 
widowni. Rozwagi wymaga rozbudowa zaplecza sce-
nicznego w postaci pełnej teatralnej sznurowni oraz 
fosy orkiestrowej. Sala nie jest adresowana dla spek-
takli operowych, a w przypadku koncertów i spektakli 
teatralnych scena z dobrą akustyką i elektroakustyką 
oraz dobrym oświetleniem scenicznym powinna być 
wystarczająca. Tym bardziej, że lokalizacja nie pozwala 
na dowóz i wprowadzenie do obiektu wielkogabary-
towych dekoracji. Wyposażenie w telebeamy, washe 
czy ruchome głowice oświetlenia i nagłośnienia nie 
wymaga rozbudowy kubaturowej obiektu. 

Ograniczona wielkość obiektu zmusza do staranne-
go rozważenia lokalizacji central wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych. Jedyna możliwość to część podziemna 
(lokalizacja na dachu jest wykluczona) co odbędzie się 
kosztem zmniejszenia ilości miejsc parkingowych. Sza-
cunkowa chłonność tego parkingu to max. 80 miejsc. 
Cały obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi 
być dostępny dla osób niepełnosprawnych i z ogranicze-
niami ruchowymi. Oznacza to wyposażenie w dźwigi i 
odpowiednie gabarytowo ciągi komunikacyjne. 

Szczegółowy program powierzchniowy będzie 
mógł być określony dopiero po opracowaniu pełno 
branżowej koncepcji obiektu, która pozwoli obliczyć 
potrzeby w zakresie powierzchni technicznych i komu-
nikacyjnych. Ogółem szacuje się, że w obiekcie będzie 
ok. 3000 m2 powierzchni użytkowe oraz powierzchnie 
garażowo parkingowe.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I PRZESTRZENNE 
dla realizacji Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Łabędziej
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LOKALIZACJA
Warunkiem realizacji przez nowe BRONOWICKIE 

CENTRUM KULTURY oczekiwanych celów jest jego 
dobra dostępność komunikacyjna i położenie w cen-
tralnej części dzielnicy. Wskazany teren przy ulicy Ła-
będziej chociaż niewielki, jest jednak bardzo korzystny 
z wielu względów:

położenie w środku ciężkości,  w centralnej części 
dzielnicy; 

 dobra dostępność komunikacyjna od strony ul. 
Krańcowej gdzie powinno znaleźć się główne wejście 
do obiektu i plac przed wejściowy;

dobre warunki gruntowe pozwalające na realizację 
parkingu podziemnego;

sąsiedztwo innych obiektów usługowych (pływal-
nia, przychodnia, hotel, usługi handlowe i bytowe oraz 
obiekty sakralne i administracyjne);

Ttzw. tradycja miejsca gdzie obecnie funkcjonuje w 
bardzo trudnych warunkach dom „Nie lękajcie się” 

 Z technicznego punktu widzenia jest to lokaliza-
cja gdzie dostępne są wszystkie media, a otoczenie 
jest zagospodarowane. Projektowany obiekt będzie 
jego dopełnieniem i jednocześnie uporządkowaniem 
ostatniego zdegradowanego i szpecącego w tym 
rejonie terenu. 

RELACJE SĄSIEDZKIE
W rejonie wybranej lokalizacji bardzo odczu-

walny jest brak miejsc parkingowych i garażowych. 
W bezpośrednim sąsiedztwie istnieją trzy wysokie 
budynki mieszkalne, które nie mają dostatecznego 
zaplecza zieleni i terenów zabawowych dla dzieci. 

Widok z okien tych budynków na dachy zużytych 
technicznie sąsiednich obiektów usługowych (częś-
ciowo nieużytkowanych) oraz na chaotyczny parking 
nie jest zadowalający. Dlatego warunkiem  realizacji 
CENTRUM w tej lokalizacji jest uwzględnienie poprawy 
istniejącej sytuacji:

1) Oprócz zbilansowania potrzeb parkingowych 
BRONOWICKIEGO CENTRUM KULTURY należy dopro-
wadzić do zwiększenia ilości miejsc parkingowo – ga-
rażowych dla istniejących budynków mieszkalnych.

2) W projekcie CENTRUM  uwzględnić należy cały 
teren pomiędzy istniejącymi obiektami mieszkalnymi 
ze szczególnym potraktowaniem styku z ulicą Krańco-
wą, gdzie powinien znaleźć się reprezentacyjny plac 
przed wejściowy do obiektu CENTRUM.

3) W projekcie CENTRUM uwzględnić należy  tzw.  
5-tą elewację czyli rozwiązanie dachów w formie tara-
sów i ogrodów o funkcji rekreacyjno – zabawowej. 

4) Rozważyć należy możliwość skomunikowania 
obiektu od strony ulicy Krańcowej, a nie wyłącznie 
przez ulicę Łabędzią, od strony ulicy Władysława 
Grabskiego.

PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU

Z analizy potrzeb adresowanych do uwzględnienia 
w realizacji BRONOWICKIEGO CENTRUM KULTURY 
wynika, że obiekt powinien składać się z 3 sektorów 
programowych: 

Sektor 1.  Sala widowiskowa na ok. 200 miejsc z 
zapleczem technicznym, hallem wejściowym oraz z 
częścią administracyjno - biurową i gastronomiczną. 

Sektor  2.   Część dydaktyczno – rekreacyjna 
mieszcząca pracownie tematyczne, oraz salę klubo-
wą połączoną z częścią gastronomiczną. 

Sektor   3.   Część podziemna mieszcząca parking 
podziemny, pomieszczenia techniczne oraz ewentu-
alne zaplecze sceniczne. 

Szczegółowy program użytkowy obiektu uwzględ-
niać musi przede wszystkim potrzeby codziennych 
użytkowników. Będą nimi głównie mieszkańcy Bro-
nowic ponieważ w mieście funkcjonuje kilkanaście 
obiektów tego typu adresowanych dla mieszkańców 
innych rejonów miasta. Ponieważ lokalizacja posiada 
ograniczone możliwości powierzchniowe i wysokoś-
ciowe, w pierwszym rzędzie należy zrealizować bogaty 
program sektora 2. Ze względu na bliskie sąsiedztwo 
budynków mieszkalnych projektowany obiekt nie 
może posiadać więcej niż 2 kondygnacje nadziemne. 

gdzie najlepsze efekty integracyjne uzyskuje się przy 
„rozłożeniu” funkcji na jednej kondygnacji.  

  Ze względu jednak na niewielkie rozmiary działki, 
na realizację sektora 1 tj. sali widowiskowej pozostaje 
niewielka część terenu. Z punktu widzenia potrzeb 
dzielnicy Bronowice sala ta nie powinna być zbyt 

duża. Na co dzień użytkownikiem tej sali będzie koło 
teatralne i odbywać się tu będą występy lokalnych 
zespołów tanecznych lub chórów, oraz projekcje ki-
nowe. Wydarzenia te rzadko zgromadzają więcej niż 
100 – 150 widzów. Dlatego sala wielkości ok. 200 do 
250 miejsc wydaje się optymalna i pozwoli uniknąć 
na spektaklach przygnębiającego efektu pół pustej 
widowni. Rozwagi wymaga rozbudowa zaplecza sce-
nicznego w postaci pełnej teatralnej sznurowni oraz 
fosy orkiestrowej. Sala nie jest adresowana dla spek-
takli operowych, a w przypadku koncertów i spektakli 
teatralnych scena z dobrą akustyką i elektroakustyką 
oraz dobrym oświetleniem scenicznym powinna być 
wystarczająca. Tym bardziej, że lokalizacja nie pozwala 
na dowóz i wprowadzenie do obiektu wielkogabary-
towych dekoracji. Wyposażenie w telebeamy, washe 
czy ruchome głowice oświetlenia i nagłośnienia nie 
wymaga rozbudowy kubaturowej obiektu. 

Ograniczona wielkość obiektu zmusza do staranne-
go rozważenia lokalizacji central wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych. Jedyna możliwość to część podziemna 
(lokalizacja na dachu jest wykluczona) co odbędzie się 
kosztem zmniejszenia ilości miejsc parkingowych. Sza-
cunkowa chłonność tego parkingu to max. 80 miejsc. 
Cały obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi 
być dostępny dla osób niepełnosprawnych i z ogranicze-
niami ruchowymi. Oznacza to wyposażenie w dźwigi i 
odpowiednie gabarytowo ciągi komunikacyjne. 

Szczegółowy program powierzchniowy będzie 
mógł być określony dopiero po opracowaniu pełno 
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I PRZESTRZENNE 
dla realizacji Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Łabędziej
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Koncepcja Bronowickie Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Łabędziej

Podczas gali Koncepcję Bronowickiego 
Centrum Kultury przy ul. Łabędziej 15 w 
Lublinie na działkach: dz. Nr 9/2, 10, 11, 
obr.0019, ark.10 przedstawił inż. Adam 
Głowacz.

Koncepcję Bronowickiego Centrum Kultury przy-
gotowało Biuro Projektów 99 Małgorzata Wałęga 
z Lublina.

W opracowaniu przedstawiono ogólną charak-
terystykę obiektu, który składa się z dwóch zasadni-
czych brył połączonych strefą wejściową i wpisanych 
w kształt granic działek budowlanych. Wejście główne 
prowadzi od strony ul. Łabędziej. W tej części znajdują 
się:

- hol wejściowy
- pokój biurowy
- 2 boksy kasowe, a dalej w stronę budynku nr 1:
- toalety (dla mężczyzn, kobiet i osób niepełno-

sprawnych) oraz
- winda
- klatka schodowa
- zespół pracowni zlokalizowanych na dwóch 

kondygnacjach wokół centralnej przestrzeni komu-
nikacyjnej. Na parterze jest to hol, na piętrze - rodzaj 
galerii. Świetlik umieszczony centralnie nad tą częścią 
doświetla przestrzeń komunikacyjną równo parteru 

jak i piętra. Na parterze zaprojektowano następujące 
pracownie:

- pracownia rękodzielnicza z magazynem
- strefa seniora z zapleczem socjalnym. Strefa ta 

jest połączona z salą taneczną ścianką rozsuwaną. 
Ze strefy seniora i pracowni rękodzielniczej można 
wyjść bezpośrednio na duży taras znajdujący się nad 
parkingiem podziemnym. Taras ten powinien być 
urządzony jako letni strefa rekreacji. Powinny się tam 
znaleźć stoliki do gry w szachy oraz stół do gry w tenisa 
stołowego, ławeczki i innego typu siedziska, zieleń 
urządzona w donicach i jako dach zielony. Ze względu 
na lokalizację  tarasu od strony południowej, wskazane 
jest zaprojektowanie zadaszeń nad niektórymi  strefami 
wypoczynku. Zadaszenia te powinny być skompono-
wane z zielenią. Na taras można dostać się również z 
terenu okalającego projektowany budynek.

Pozostałe pomieszczenia parteru to:
- sala taneczna
- sala sportowa z magazynem i przebieralnią z 

częścią higieniczno-sanitarną.
Na piętrze znajdują się następujące pomieszczenia:
- studio nagrań z reżyserką
- pracownia komputerowa (22 stanowiska kom-

puterowe + prowadzący)
- pracownia teatralna z magazynkiem

- pracowania plastyczna z magazynkiem
- zespół toalet i winda oraz
- pomieszczenie socjalne dla pracowników + toaleta
- schowek porządkowy
Z pomieszczenia reżyserki, pomieszczenia socjal-

nego i pracowni komputerowej można wyjść na taras 
znajdujący się w południowej części budynku.

Lokalizacja poszczególnych pracowni jest dosto-
sowana do stron świata. Jak wcześniej wspomniano, 
strefa komunikacyjna jest dobrze doświetlona światłem 
dziennym co umożliwia wprowadzenie zieleni do 
wnętrza. Centralną część holu na parterze można 
urządzić jako ogród z ławeczkami do wypoczynku 
i relaksu.

Budynek nr 2
To zespół pomieszczeń związanych z funkcjonowa-

niem sali wielofunkcyjnej widowiskowo-kinowej. Jest 
to budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwni-
czony. Znajdują się tam następujące pomieszczenia:

- foyer główne dostępne bezpośrednio z holu wej-
ściowego i foyer boczne. Przy foyer głównym znajdują 
się następujące pomieszczenia:

- toaleta męska, kobiet, osób niepełnosprawnych 
oraz pomieszczenia porządkowe i klatka schodowa 
prowadząca do kabiny operatora.
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wyjść bezpośrednio na duży taras znajdujący się nad 
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Zapraszamy do Davi Studio Paznokci. Świat nie idealny, ale twoje paznokcie mogą być! 
Na pierwszą wizytę 10% zniżki z hasłem „ładne pazurki”.
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Lubelska Akademia WSEI to największa niepubliczna
Uczelnia Wyższa w województwie lubelskim.

Przesyłam moc najlepszych życzeń z okazji 
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym Roku życzę zdrowia, szczęścia 
i dobrych, mądrych decyzji dla nas samych, 
naszych rodzin i naszego kraju

mgr Teresa Bogacka

Kanclerz Akademii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
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Relacja z uroczystej Ogólnopolskiej Gali dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, poparcia heroicznej walki 
z najeźdźcą Narodu Ukraińskiego oraz podsumowania działalności kulturalno-społecznej mieszkańców Województwa, 

Miasta, Dzielnicy Bronowice w Lublinie w latach 2016 – 2022., która odbyła się w dniu 19. 03. 2022

Relacja z uroczystej V Wojewódzkiej Gali Integracyjnej, Patriotyczno – Kulturalnej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób 
z Niepełnosprawnościami dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, która odbyła się na skwerze przy ulicy 

Pogodnej 7 w Lublinie w dniu 27 maja 2022 r.

To były wyjątkowe wydarzenia

Medale Prezydenta Miasta Lublin przyznane przez dr Krzysztofa Żuka otrzymali: 
Pani Ewa Kulik, wieloletnia pracownica ZDiM i Pan Eugeniusz Wojtaś, były 
wieloletni dyrektor Wydziału UM, obecnie Zastępca Przewodniczącego Zarządy 
Dzielnicy Bronowice.

Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i 
Modziey Niesyszącej i Sabosłyszcej z ul. Hanki Ordonwny w swoim pięknym 
występie.

Uczestnicy Gali gorąco oklaskiwali występujących artystów, zespół Masters i 
wirtuoza akordeonu Żenię Hopko.

Pamiątkowe zdęjcie uczestników Gali w dniu 19.03.22

Uczniowie Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Lublinie, za swój piękny
program zebrali zasłuone brawa.

Tak na scenie przezentowali się milusińscy z Przedszkola nr 9 przy ul. Pogodnej 5

LUBELSKIE BRONOWICKIE KULTURALIA 2022
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„Historię Bronowic” zaprezentowali uczniowie Akademickiego liceum mistrzostwa 
Sportowego WSEI i Akademickiego Liceum Oglnokształcącego
WSEI w Lublinie

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę  przyznanym przez Prezydenta RP 
odznaczony został Pan Krzysztof Basiński. Aktu wręczenia dokonał Wiceminister 
Finansów Artur Soboń.

Tak na scenie przezentowali się milusińscy z SP nr 33 przy ul. Pogodnej 19

Kapituła Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina przyznała okoliczno-
ściowe medale osobom wspierającym rozwój dzielnicy, miasta i województwa 
lubelskiego. Medale przyznane zostały następującym osobom:
Teresie Bogackiej - kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Andrzejowi 
Kubasiewiczowi i Michałowi Kubasiewiczowi – szefom MAK Dom Holding;

Prezydent Miasta Lublina dr Krzysztof Żuk przyznał medale Prezydenta Miasta 
dla osób zasłużonych dla naszej dzielnicy i Lublina. Aktu wyróżnienia dokonał 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin dr Marcin Nowak. Wyróżnione zostały 
następujące osoby: dr Grażyna Orłowska – Kowalik, Joanna Grabek-Baj, Marcin 
Gajkowski i Bartosz Baj.

Wyróżnienia przyznał także Pan Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław 
Stawiarski, w imieniu którego wyróżnienia wręczył Wiceminister Finansów Artur 
Soboń. Wyróżniono następujące osoby: dr Grażynę Orłowska – Kowalik, Joannę 
Grabek-Baj prezesa Eksam Pana Marka Suszka i członków Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina Marcina Gajkowskiego i Bartosza Baja.

Relacja z  V Ogólnopolskiego Lubelskiego Jarmarku Bronowickiego dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, 
które odbyło się na terenach zielonych i sportowych SP nr 33 przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie, w dniu 09.09.2022 roku
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Kolejne wyróżnienie dla Przyjaciół Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina

Kolejne wyróżnienie dla Dyrektorów Bronowickich Szkół

otrzymali: Piotr Matej - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie; Renata Bielecka - Dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego

otrzymali: Ewa Kulik - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie; Urszula Łajca -  Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie; Jolanta Wójcik - Agencja Reklamowa 
Arfa w Lublinie

Wyróżnienia otrzymali także współpracownicy: Dmytro Yasiuk i Mohmed 
Adurzakov.

Muzyczno-taneczną ucztę otworzy zespół Masters, nie mogo oczywiście zabraknąć jego największego hitu „Żono moja”, który na You Tube obejrzało już około 
3 milionów osób.

Wyróżnienia dla Przyjaciół Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina
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Karol Zawrotniak i zespół Defis swoimi najwikszymi przebojami „Niespotykany kolor” i „Róże” porwali bronowicką społeczność do świetnej zabawy i tańca.  Po 
zakończeniu występu Andrzej Szyszko, prezes Spoecznego Komitetu mieszkańców Lublina - Bronowice, podziękował wokaliście i grupie za niesamowity koncert, 
wręczając na ręce Karola pikny album o Lublinie.

Zespół Classic na swoje 30. urodziny zagrał największe przeboje na Lubelskich Bronowicach

Występ Pięknych i Młodych z niesamowitą Magdaleną Narożną na pewno na długo pozostanie w pamięci Bronowickiej Społeczności.

Pamiątkowe zdjęcie organizatorów z wszystkimi wykonawcami na V Ogólnopolskim Lubelskim Jarmarku Bronowickim

Wydarzenie
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Relacja z Gali - Konferencji podsumowującej wydarzenia patriotyczno - kulturalne na naszej dzielnicy w roku 2022, gdzie 
przedstawiono również plan inwestycyjny - wykonywanej dokumentacji dla bronowickiego Centrum Kultury oraz har-
monogram wydarzeń patriotyczno - kulturalnych planowanych w roku 2023. To bardzo owocne spotkanie odbyło się w 

dniu 08.11.2022 roku, w sali konferncyjnej LubHotelu w Lublinie.

Kolejne bardzo owocne spotkanie na Lubelskich Bronowicach

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Konferencji na Lubelskich Bronowicach.

Podczas uroczystości, Kapituła Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, wyróżniła okolicznościowymi medalami osoby wspierające rozwój Dzielnicy Bronowice i Mia-
sta Lublina: Beatę Kuśmierzuk-Stepaniuk -Zastępcę Prezydenta Miasta Lublina, Mariusza Banacha – Zastępcę Prezydenta Miasta Lublina, Ks. dr Jarosława Orkiszewskiego – 
Dyrektora Ekonomicznego Kurii Metropolitarnej w Lublinie, Elżbietę  Mącik – Architekt- Urbanista, Michała Karabudę – Dyrektora Wydziału Kultury UM w Lublinie, Agniesz-
kę Pawelec – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Lublinie, Alberta Wójcika – Dyrektora Wydziału Geodezji UM w Lublinie, Macieja Zaporowskiego – Kierownik 
ds. jednostek pomocniczych UM w Lublinie.

Na zakończenie Gali-Konferencji głos zabrał Andrzej Szyszko – Prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina i Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice w Lubli-
nie, podziękował wszystkim przybyłym zaproszonym z różnych środowisk, na to historyczne wydarzenie. Podkreślił również o potrzebie realizacji obiektu, jakim będzie Bro-
nowickie Centrum Kultury, integrującego lokalną społeczność. Grupami społecznymi, które szczególnie wymagają stworzenia dla nich warunków do spędzania wolnego 
czasu i rozwoju są dzieci i młodzież. Ale nie tylko one potrzebują forum dla realizacji swoich potrzeb rozwojowych. Także liczna w dzielnicy grupa osób w wieku poproduk-
cyjnym deklaruje potrzebą organizacji i uczestnictwa w imprezach patriotyczno-kulturalnych, warsztatach czy pracy w kołach zainteresowań. Potwierdzeniem niech będą 
cykliczne wydarzenia, które odbywają się w miesiącach maju i wrześniu na Dzielnicy Bronowice, w ramach Lubelskich Bronowickich Kulturalii, gdzie uczestniczą setki osób.

Prezydent Miasta Lublina dr Krzysztof Żuk, wyróżnił upominkami następujące osoby: Marka Suszka – Prezesa Eksam w Lublinie, Mariusza Wlaszczyk – Prezesa Domlublin w 
Lublinie, Artura Sadowskiego – Dyrektor Makdom w Lublinie, Beatę i Roberta Więckowskich – Właścicieli Lubhotelu w Lublinie, Michała Dulniaka- Prezesa Granit w Lublinie, 
Dorotę Pietrykę-Stępniak – Dyrektor Przedszkola nr 9 w Lublinie, Urszulę Remiszewską – Dyrektor SP nr 33 w Lublinie, Lucynę Mądrą – Dyrektor VIII LO w Lublinie, Elżbietę 
Barszcz – Dyrektor SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niedosłyszącej w Lublinie, Ewę Szady – Dyrektor Szkół Lider w Lublinie, Małgorzatę Pilecką-Sikorską – Dyrektor LO Sporto-
wego przy WSEI w Lublinie, Ewę Kulig – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Aleksandra Błaszczaka – Dyrektor ZSB w Lublinie.
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MUSi to lider w mieście Lublinie, województwie lubelskim i kraju
MUSi Lublin to firma z wieloletnim 
doświadczeniem jako sprzedawca i 
producent w branży ortopedyczno – 
rehabilitacyjnej. Od lat marka MUSI 
jest kojarzona ze środowiskiem osób 
niepełnosprawnych i doceniana w 
środowisku medycznym jako najdłużej 
działająca firma o takim charakterze w 
regionie.

Dlaczego to robimy?

Zgodnie z naszym hasłem „Z nami pokonasz 
bariery” pragniemy stworzyć możliwości 
i warunki normalnego funkcjonowania 
osobom, które na co dzień muszą mierzyć się 
z różnym stopniem niepełnosprawności.

Jak to robimy?

Od 1950 roku specjalizujemy się w produkcji 
i sprzedaży wyrobów ortopedyczno – 
rehabilitacyjnych, gdzie zawsze w tym 
procesie na pierwszym miejscu jest pacjent. 
Dzięki naszym wyrobom umożliwiamy 
osobom niepełnosprawnym łagodzenie 
przebiegu chorób, kompensowanie urazów 
i aktywną rehabilitację. Realizujemy 
indywidualne zamówienia i staramy się 
sprostać każdej potrzebie.

Co robimy?

Jesteśmy w stanie zapewnić sprzęt 
ortopedyczno – rehabilitacyjny najwyższej 
jakości, a mając podpisaną umowę z NFZ, 
zrealizować refundację całości lub części 
kosztów zakupu prawie całego naszego 
asortymentu.

MUSi Lublin to także sieć sklepów 
zaopatrzenia medycznego, która gwarantuje 
dostęp do naszych produktów wielu 
mieszkańcom regionu. Zapewniamy im 
kompleksową obsługę w zakresie doboru 
sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego 
i ogólnomedycznego.

Prowadzimy również sklep internetowy z 
naszymi produktami pod adresem: www.
musi-med.pl

Nasze wartości

Niepełnosprawni dla niepełnosprawnych!

Od zawsze silnym fundamentem 
działalności naszej firmy są pracownicy 
z niepełnosprawnościami. Zatrudnianie 
takich osób daje nam pewność, że nikt 
tak dobrze jak my nie zrozumie potrzeb 
i wymagań naszych klientów. Jesteśmy 
dumni, że osoby niepełnosprawne mogą 
tworzyć tak potrzebne, wręcz niezbędne 
rzeczy dla innych osób niepełnosprawnych.

Kompleksowa obsługa

U nas zostaniesz obsłużony kompleksowo, 
otrzymując dokładnie to czego potrzebujesz 
w pełnym zakresie potrzeb: od wyrobów 
gotowych w sieci sklepów medycznych 
po indywidualne zamówienie w zakładzie 
ortopedycznym. Zawsze możesz liczyć 
na merytoryczne wsparcie naszych 
doświadczonych pracowników.

empatia w obsłudze klienta

Staramy się stworzyć przyjazną i miłą 
atmosferę naszym klientom w całym 
procesie obsługi. Wiemy z doświadczenia jak 
jest to ważne, zwłaszcza dla najmłodszych 
pacjentów, którym poświęcamy 
maksymalnie dużo uwagi i empatii.Ciągły 
rozwój i doskonalenie

Technologia i nowoczesne rozwiązania 
to nieodzowny element naszej branży. 
Przykładamy dużą wagę do szkolenia 
i doskonalenia naszego personelu, aby 
zapewnić naszym klientom optymalne 
rozwiązania i fachową pomoc w doborze 
sprzętu.

Niech Nowy Rok przyniesie dużo radości,

Miłości, spełnienia wszystkich marzeń,

Siły do tego, by wciąż marzyć

I codziennie na nowo szukać sensu życia.

Najlepsze życzenia noworoczne składa: 

Marek Suszek - Prezes Zarządu
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Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia pełnych 
radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej 
atmosfery, Wraz z serdecznymi podziękowaniami 
za dotychczasowe korzystanie z naszych usług.

Życzy Mariusz Właszczyk

Prezes DomLublin
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zmienia miasto
 

DOBRA LOKALIZACJA
Inwestycja zlokalizowana jest blisko centrum Lublina. 
Wokół osiedla pełna infrastruktura z doskonałym połą-
czeniem 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 podsta-
wowe usługi.
WYSOKA ZABUDOWA
I NOWOCZESNA ARCHITEKTURA
Osiedle posiada unikatowe cechy wyróżniające je 
pośród sąsiadujących nieruchomości, dostarcza nieza-
pomnianych 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 du-
żymi balkonami to gwarancja komfortowego i wy-
godnego codziennego życia. Zróżnicowany metraż 
zapewnia swobodę wyboru idealnego rozwiązania 
dopasowanego do indywidualnych potrzeb ich przy-
szłych lokatorów.
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
– NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
Nowoczesna architektura, doskonały system dociepleń 
i specjalny system montażu okien eliminuje mostki ter-
miczne. Budynki zasilane są w ciepłą wodę i CO z miej-
skiej 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 po-
ziom, w tym do parkingów podziemnych i komórek 
lokatorskich.
Parking podziemny lub naziemny na wyłączność ko-
rzystania 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.

-

-

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, realizo-
wany 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 architektonicz-
nych 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 - pod-
kreśla Artur Sadowski, dyrektor lubelskiego oddziału 
MAKDOM.

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

Aż chce się mieszkać!

Prezes Michał Kubasiewicz w centrali Mak Dom w War-
szawie dziękuje za liczne listy, życzenia, podziękowania 
od petentów z całego kraju.


