www.skm-bronowice.pl

INFORMATOR
SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW
LUBLINA - BRONOWICE

PARTNERZY

WYDANIE SPECJALNE BEZPŁATNE GRUDZIEŃ 2020

NASZA DZIELNICA NA TAKI OBIEKT CZEKA JUŻ WIELE LAT. W KOŃCU
SIĘ DOCZEKA!

Czas na Bronowickie
Centrum Kultury str. 5

BRONOWICE UPAMIĘTNIŁY
PRYMASA TYSIĄCLECIA

NOWY ZARZĄD SKML-B

To już 21 lat!

Kardynał stanął
na skwerze str. 6/7

str. 2

Bronowice oczami
inż. Adama Głowacza
RADA DZIELNICY BRONOWICE

11 posiedzeń w tym
str. 3
roku za nami

„BRONOWICE - WDZIĘCZNOŚĆ I PAMIĘĆ” inż. Adama
Głowacza, wielkiego bronowickiego społecznika,
to najnowsza książka opisująca historię dawną
oraz najnowszą naszej Dzielnicy.
str. 4

IV WOJEWÓDZKA GALA
PATRIOTYCZNO-KULTURALNA

To była przepiękna
uroczystość str. 10/11
PARAFIA ŚW. KRZYŻA

REKOLEKCJE * OPŁATEK * WIZYTA
DUSZPASTERSKA
ststr. 14/15

 Aktualności
Drodzy Czytelnicy,
mieszkańcy Bronowic
i Lublina!

INFORMATOR | skm-bronowice.pl | grudzień 2020 r.

Nowy Zarząd Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice

To już 21 lat!

Takiej aktywności i pomysłów, by na dzielnicy żyło się coraz lepiej, inni mogą nam tylko pozazdrościć.
Wszystko dzięki Społecznemu Komitetowi Mieszkańców Lublina – Bronowice, który od 9 lipca tego
roku ma nowy Zarząd. Na jego czele ponownie stanął Andrzej Szyszko.

Oddajemy w Wasze ręce
kolejne wydanie „Informatora”.
Tegoroczna edycja wydawnictwa
nieco różni się od poprzednich,
nie tylko szatą graficzną, ale
także i zawartością.
W najnowszym wydaniu znajdziecie informacje o tym, co dzieje się
w Waszym najbliższym otoczeniu,
jakie inwestycje wykonano w ostatnim czasie, a jakie planowane są
w najbliższej przyszłości.
Na łamach wydawnictwa prezentujemy fotorelację z najważniejszych
wydarzeń z 2020 roku, które miały
miejsce na Bronowicach. Wspominamy odsłonięcie pomnika Kardynała
Stefana Wyszyńskiego na skwerze
Jego imienia przy Drodze Męcznników Majdanka 22-24, a także IV Wojewódzką Galę Patriotyczno-Kulturalną,
która odbyła się 11 września.
Z Informatora dowiecie się, jakie inwestycje mieszkaniowe prowadzone są
w naszej Dzielnicy, ilu mieszkańców
mają Bronowice, a także na której z
ulic mieszka najwięcej osób.
Sporo miejsca poświęcamy także
sprawom parafialnym. Ks. proboszcz
Marian Duma zaprasza wszystkich
wiernych na rekolekcje adwentowe,
które w świątyni pw. Świętego Krzyża
przy ul. Pogodnej 7 odbędą się od 13
do 16 grudnia.
W imieniu Społecznego Komitetu
Mieszkańców Lublina – Bronowice
dziękuję serdecznie wszystkim osobom, instytucjom i firmom, w szczególności Panu Prezydentowi Miasta
Lublin dr Krzysztofowi Żukowi,
wiceprezydentowi Arturowi Szymczykowi, Pani Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Annie Pajdosz,
wicemarszałkowi województwa Zbigniewowi Wojciechowskiemu oraz
prezesom Witoldowi Wolińskiemu
z MAK-DOM i Mariuszowi Marcowi
z GALADOM bez wsparcia których
powstanie tegorocznego Informatora
nie byłoby możliwe.
Zapraszam Państwa do lektury, a
także zaglądania na naszą stronę
internetową skm-bronowice.pl
i media społecznościowe.

Krzysztof Basiński

Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice
Społeczny Komitet Mieszkańców
Lublina – Bronowice działa już 21 lat.
Tworzą go oddani i niezwykle zaangażowani społecznicy. Ich osiągnięcia dla poprawy życia na dzielnicy są
przeogromne.
– Przy pomocy władz miasta, województwa lubelskiego i centralnych
wybudowaliśmy boiska Orlik oraz
nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne z basenem i halą sportową,
które jest perełką naszej dzielnicy. Powstały skwery wypoczynkowe imienia
wielkich Polaków – św. Jana Pawła II,
błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki i Prymasa 1000-lecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zbudowaliśmy place zabaw i boiska sportowe
z odpowiednim wyposażeniem przy
ulicy Puchacza, Lotniczej, Bronowickiej
oraz Plagego i Laśkiewicza. W miejscu
błotnistych ścieżek wykonane zostały
bezpieczne ciągi piesze z funkcjonalnym pasażem łączącym ulicę Pogodną
z ulicą Puchacza. W grudniu ubiegłego
rou, po 12 latach, ten teren doczekał
się także oświetlenia – wylicza Andrzej
Szyszko, prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice i
przewodniczący Zarządu Dzielnicy.
Po kilkunastu latach oczekiwania,
na wniosek mieszkańców, udało się
także doprowadzić do szczęśliwego
finału, przyspieszając o trzy lata bu-

dowę, VI Komisariatu Policji, który
jest jednym z najnowocześniejszych
w kraju. Uroczyste otwarcie odbyło się
23 września ubiegłego roku!
Od lat SKML – B organizuje dla
mieszkańców imprezy o charakterze
kulturalno–patriotycznym. Najbardziej
znany Jarmark Bronowicki, którego
trzecia edycja odbyła się na początku września ubiegłego roku, odbił się
szerokim echem nie tylko na dzielnicy.
– Dalej zamierzamy kłaść nacisk na teg
typu wydarzenia. W tym roku szyki
pokrzyżowała nam nieco pandemia
koronawirusa, ale nie poddajemy się
– dodaje A. Szyszko.
Podczas zebrania sprawozdawczowyborczego Społecznego Komitetu
Mieszkańców Lublina – Bronowice
ukonstytuował się nowy zarząd. Na

jego czele stanął dotychczasowy prezes Andrzej Szyszko, wiceprezesami
ponownie zostały Grażyna Tutka i Danuta Bochniarz, a skarbnikiem Anna
Trusz-Krok. Do Zarządu został dokooptowany Piotr Mielniczek. Komisję
Rewizyjną tworzą Edyta BochniarzTyra (przewodnicząca), Zofia Gwóźdź
(zastępca) oraz Marek Misztal.
Członkowie Społecznego Komitetu
Mieszkańców Lublina – Bronowice:
Adam Głowacz (prezes honorowy),
Mirosława Wilkołek (księgowa), Joanna Grabek Baj, Wioletta SkrzypekKowalczyk, Barbara Ogórek, Teresa
Wojnar, Tomasz Alchniewicz, Krzysztof
Basiński, Adam Delor, Lech Dunikowski, Mariusz Dusznik, Michał Stefański,
Łukasz Tatara, Paweł Kowalczyk i Eugeniusz Wojtaś.

Nasza Rada
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Rada i Zarząd Dzielnicy Bronowice, podobnie jak Społeczny
Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice ściśle współpracują
z parlamentarzystami z naszego regionu, Radą Miasta Lublin,
władzami miasta i województwa lubelskiego, wojewodą
lubelskim, dyrektorami Wydziałów UM, dyrektorami placówek
szkolno-wychowawczych, firm i przedsiębiorstw, policją oraz
Strażą Miejską.
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin, tel. 81 466 59 58
e-mail: rada@bronowice.lublin.eu
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Pomimo pandemii COVID-19 Rada
Dzielnicy Bronowice w 2020 roku
zbierała się co miesiąc. Podczas 11.
posiedzeń podjęto aż 56 uchwał.
Rada i Zarząd Dzielnicy były zgodne co
do budowy Bronowickiego Centrum
Kultury, remontów głównych ulic i ciągów pieszych.

Paweł
Wrona

Andrzej
Bojanek
członek Zarządu

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,
pomyślnego Nowego Roku,
a także wielu miłych chwil spędzonych
w gronie najbliższych mieszkańcom
Dzielnicy, Lublina oraz województwa!
życzy
Społeczny Komitet Mieszkańców
Lublina - Bronowice

Z włodarzami o Bronowickim Centrum Kultury Członkowie
Rady Dzielnicy i SKML– B podczas spotkania w ratuszu z prezydentem
Krzysztofem Żukiem i jego zastępczynią Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak
oraz Arturem Soboniem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju.

Z Lechem Sprawką, wojewodą lubelskim
Z podziękowaniami dla pani Ireny Szumlak, byłej Skarbnik
Lublina Po 30 latach pracy w ratuszu Pani Irena Szumlak przeszła
na zasłużoną emeryturę. Ząstąpiła ją
Pani Lucyna Sternik, dotychczasowa wicedyrektor Wydziału Budżetu
i Księgowości UM, której życzymy w
pracy samych sukcesów.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia
mieszkańcom naszej Dzielnicy oraz Lublina.
Życzymy Państwu na cały nadchodzący rok spokoju
sprzyjającego dobrym inicjatywom oraz powodzenia
we wszystkich sferach życia.
Niech nie zabraknie Państwu zdrowia i radości
w święta i przez cały rok 2021.

Zarząd i Rada Dzielnicy Bronowice

 Nasz Lublin
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Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski

jest największym i najprężniej rozwijającym się
miastem po prawej stronie Wisły.
Jako stolica województwa lubelskiego
pełni rolę administracyjnego,
gospodarczego i kulturalnego
centrum regionu. Bogata,
siedmiowiekowa historia Lublina
oraz położenie w wielokulturowym
tyglu stanowią o jego szczególnych
walorach.
W Lublinie mieszka 319 116 osób
(stan na 31.10.2020), co czyni go
9. miastem w Polsce pod względem
wielkości populacji. Ponad dwukrotnie
więcej osób (712 tys.) zamieszkuje
Lubelski Obszar Metropolitalny,
na który składa się Lublin
oraz 41 gminz 4 przylegających
do niego powiatów (lubelskiego,
lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego).

Liczba mieszkańców Lublina
319 116
kobiety

173 434

mężczyźni

145 682

podział na grupy wiekowe
0-6 lat

22 792

7-18 lat

36 128

19-60 lat

171 662

powżej 60 lat

88 534

* stan na 31.10.2020

Lublin podzielony jest na 27 dzielnic.
Największą Rury zamieszkuje 27 445 osób, najmniejszą
Abramowice - 1656.
Bronowice z 14 469 osobami plasują się na ósmym
miejscu.

Bronowice oczami
inż. Adama Głowacza

Przy której ulicy na Bronowicach
mieszka najwięcej osób?

„BRONOWICE – WDZIĘCZNOŚĆ I PAMIĘĆ” autorstwa inż. Adama
Głowacza, wielkiego bronowickiego społecznika, to najnowsza
pozycja książkowa opisująca historię dawną oraz najnowszą
naszej Dzielnicy.
Z tego „Białego Kruka” poznamy
wiele interesujących wydarzeń,
które miały miejsce na przestrzeni
wieków: od sprzedaży Bronowic w
1342 roku przez króla Kazimierza
Wielkiego wójtowi lubelskiemu,
przez przyłączenie wsi Bronowice
w 1916 roku do Lublina, po czasy
najnowsze i powstanie NSZZ Solidarność.
Inż. Głowacz czyni też uwagi „na
jutro” dla rozwoju naszego miasta
Lublina.

„Książkę tę dedykuję pracownikom
Fabryki Samochodów w Lublinie, a
szczególnie uczestnikom strajku okupacyjnego w grudniu 1981 r.
Składam serdeczne podziękowania
mojej Żonie Stefanii, która wspierała
mnie w przypominaniu faktów opisanych zdarzeń. Panu Prezydentowi
Miasta Lublin - dr Krzysztofowi
Żukowi oraz Pani Dyrektor Annie
Pajdosz za wsparcie w wydaniu tej
książki” - inż Adam Głowacz napisał
na stronie tytułowej.

1. Pogodna

2465

2. Krańcowa

2209

3. Sokola

1060

4. D. Męczenników Majdanka 1058

Książka pod choinkę Dla 10-osób,
które poprawnie odopowiedzą na pytanie: „W którym roku Bronowice zostały
przyłączone do Lublina” mamy książkę
inż. Adama Głowacza. Kto pierwszy
ten lepszy! (czekamy w poniedziałek,
14 grudnia w godz. 10-12, tel. 81 466
59 58 - Rada Dzielnicy) .

5. Zimowa

724

6. Łabędzia

672

7. Puchacza

657

8. Wrońska

615

9. Jesienna

550

10. Rudlickiego

454

Parafia pod wezwaniem
Świętego Krzyża

10 848

Inwestycje
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Nasza dzielnica na taki obiekt czeka już Wiele lat. W końcu się doczeka!

Czas na Bronowickie
Centrum Kultury

Budowa Bronowickiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II nabiera coraz bardziej realnych
kształtów! Społecznikom z Rady Dzielnicy oraz Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina
– Bronowice, którzy od lat zabiegają o obiekt przy ul. Łabędziej, udało się przekonać do jego
powstania nie tylko władze Lublina, ale także województwa lubelskiego i Ministerstwa
Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Bronowickie
Centrum Kultury powinno być gotowe na koniec 2023 roku.

Po wertepach na szczęście zostały tylko
wspomnienia Andrzej Szyszko, przewodniczący
Zarządu Dzielnicy i prezes SKML-B pokazuje wyremontowany, blisko 150 metrowy, odcinek drogi
osiedlowej łączącej ulicę Pogodną z Jesienną.
Zakończył się długo wyczekiwany
remont osiedlowej drogi

Z Pogodnej na Jesienną
jak po stole

Były dziury jak w szwajcarskim serze, a teraz
jedzie się jak po stole! Blisko 150 metrowy odcinek drogi osiedlowej łączącej ulicę Pogodną
z Jesienną jest już po remoncie.
– To był długo wyczekiwany remont. Mieszkańcy od
lat prosili o naprawę drogi. Na wniosek Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice przy współpracy
Rady Dzielnicy, udało się z rezerwy celowej wyasygnować
pieniądze na ten cel – mówi Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarządu Dzielnicy i prezes SKML–B.
Formuła obecnego Dzielnicowego Domu Kultury
„Bronowice”, mieszczącego się w bloku mieszkalnym
przy ul. Krańcowej, już dawno się wyczerpała. Nie dość,
że jest uciążliwy dla mieszkańców bloku, to jeszcze
ograniczenia powierzchni sprawiają, ze nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej oferty kulturalnej. Stąd
bronowiccy działacze rozpoczęli starania o kulturalne
centrum z prawdziwego zdarzenia. Ich koncepcja Bronowickiego CK trafiła na podatny grunt.
– Założenia programowe i przestrzenne Bronowickiego Centrum Kultury, które przedstawiliśmy w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego,
a także w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego,
Kultury i Sportu zostały ocenione bardzo wysoko.
Otrzymaliśmy zapewnienie, że otrzymamy środki na
realizację naszego Centrum – mówią z radością inż.
Adam Głowacz i Andrzej Szyszko , dzielnicowi radni.

Zielone Światło od Władz Artur Szymczyk,
zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju,
obecny na październikowej Radzie Dzielnicy, potwierdził
potrzebę budowy centrum i zapewni, że w budżecie
miasta znajdą się na nią odpowiednie środki.

BCK ma mieć powierzchnię użytkową liczącą 3
tys. metrów kwadratowych.
Na parterze znajdzie się zespół pracowni, strefa
seniora z zapleczem socjalnym, sala taneczna
i sportowa.
Na I piętrze będą zlokalizowane m.in. studio
nagrań, pracownia komputerowa i plastyczna.
Koncepcja zakłada stworzenie w budynku sali
widowiskowo-kinowej na 200-250 miejsc.
Na dachu znajdą się tarasy i ogrody o funkcji
rekreacyjno-zabawowej.
Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi. Oznacza
to wyposażenie w dźwigi i odpowiednie gabarytowo ciągi komunikacyjne. Dzięki powstaniu BCK
zwiększy się ilość miejsc parkingowo-garażowych
dla istniejących budynków mieszkalnych.
Planowany koszt inwestycji to około 30 mln zł.
Zielone światło inwestycji na ostatnim, listopadowym
posiedzeniu Rady Miasta dali także radni, którzy zgodzili
się na zmiany w budżecie i zabezpiecznie miliona złotych
na powstanie szczegółowego projektu Bronowickiego
Centrum Kultury.
BCK to kolejna duża inwestycja, na którą porwali się
społecznicy z Bronowic.
– W 2014 r. przy pomocy władz miasta, województwa lubelskiego i centralnych przy ul. Łabędziej
4 wybudowane zostało nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne z basenem i halą sportową, perełka
naszej dzielnicy - dodaje lokalni działacze. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem Bronowickie Centrum Kultury
powinno być gotowe na koniec 2023 roku.

Nowe Ciągi piesze Od ul. Lotniczej 1 do ul. Krańcowej 106 oraz od ui. Krańcowej 106 do ul. Sowiej.
Remont niewielkiego odcinka przy bloku Pogodna
38 kosztował blisko 70 tysięcy złotych i w błyskawicznym tempie został wykonany przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie.
To niejedyne prace remontowe, które w tym
roku, zostały wykonane na Bronowicach.
– Ciągi piesze od ulicy Puchacza 1 do Krańcowej
106, od Pogodnej 7 do Krańcowej 106 i do ulicy
Sowiej – Andrzej Szyszko jednym tchem wymienia
wykonane inwestycje.
W kolejce jest także od dawna planowana kompleksowa przebudowa ulicy Pogodnej.
– To spora inwestycja, na którą potrzeba ponad
30 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że
będzie prowadzona etapami, najpierw od Lotniczej
do Krańcowej, potem Grabskiego i Hanki Ordonówny
– dodaje A. Szyszko.

 Wydarzenie
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Bronowice upamiętniły Prymasa Tysiąclecia

Kardynał stanął na skwerze
Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanął na skwerze jego imienia przy Drodze Męczenników Majdanka 22-24.
– Prymas Wyszyński przez swoje biskupstwo był
blisko związany z Lublinem i Lubelszczyzną. Tutaj, na
Bronowicach, jako biskup lubelski w latach 1946–1948
głosił w kościele pw. Świętego Michała Archanioła
piękne patriotyczne nauki dla społeczności bronowickiej, Lublina i województwa o godności pracy ludzkiej – mówi Andrzej Szyszko, wiceprzewodniczący
powstałego przed 1,5 roku Społecznego Komitetu

Budowy Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
na czele którego stanął Adam Głowacz, były radny
i wielki społecznik.
Ponad dwumetrowy odlew z brązu, który stanął na
cokole, przedstawia sylwetkę Prymasa Tysiąclecia autorstwa Tadeusza Sagana, wykonaną przez Podkarpacką
Pracownię Rzeźbiarsko-Odlewniczą „Arkada” Józefa Siwonia z Łowców koło Jarosławia, czyli najbardziej znaną w

Polsce „fabrykę papieży”. Na cokole monumentu znalazła
się inskrypcja: „Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać
nam nie wolno. Non possumus!” (fragment memoriału
Episkopatu Polski z 8 maja 1953 r., w odpowiedzi na próby
podporządkowania Kościoła katolickiego komunistycznym
władzom). Motto uzupełniły napisy: „Stefan kardynał Wyszyński 1991-1981. Prymas Tysiąclecia” oraz „Soli Deo. Biskup
lubelski 1946-1948. Wdzięczni Mieszkańcy Bronowic”.

Podziękowania dla AD Budownictwo i Blokbud
Wzniesienie na Bronowicach pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie
byłoby możliwe gdyby nie wsparcie
mieszkańców, a także lokalnych firm.
Do grona tych ostatnich należą między innymi spółki AD Budownictwo
i Blokbud z ulicy Wojciechowskiej 5a
w Lublinie.
Firmy Grzegorza Gwardy od lat wykonują na Bronowicach prace przy budowie
budynków wielorodzinnych dla MAK-DOM.
Teraz pośpieszyły z pomocą i wykonały
fundament oraz ustawiły pomnik Prymasa
Tysiąclecia na cokole.
– Od lat bacznie obserwuję działania
Społecznego Komitetu Mieszkańców Lub-

lina - Bronowice i jestem pod ogromnym
wrażeniem działań bronowickich społeczników. Gdy tylko panowie inż. Adam
Głowacz i Andrzej Szyszko zwrócili się do
mnie o pomoc, nie mogłem im odmówić
– mówi Grzegorz Gwarda, prokurent
spółek AD Budownictwo i Blokbud.
Firmy G. Gwardy nie po raz pierwszy pomagają na Bronowicach. – W
czerwcu tego roku AD Budownictwo
i Blokbud wyremontowały mieszkanie potrzebującej rodzinie na ul. Rolna
Osada. Wsparły nas także w remoncie
pomieszczeń Rady Dzielnicy. Dziękuję
panu Grzegorzowi bardzo serdecznie
– mówi Andrzej Szyszko.

Bez nich pomnik by nie powstał Grzegorz Gwarda (w środku), prokurent
spółki AD Budownictwo i Blokbud z ulicy Wojciechowskiej 5a w Lublini oraz inż.
Adam Głowacz (z lewej) i Andrzej Szyszko ze Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wydarzenie
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odsłonięcie pomnika W uroczystości udział wzięli m.in. wojewoda lubelski Lech Sprawka, który przeczytał list wystosowany do uczestników przez premiera Mateusza Morawieckiego, wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, wiceprezydent Miasta Lublin Mariusz Banach oraz Teresa Misiuk, lubelska kurator oświaty.

Poświęcenie pomnika Uroczystości przewodniczył biskup Ryszard Karpiński, któremu towarzyszyli proboszczowie bronowickich wspólnot: ks. dr
Marian Duma z Parafii pw. Świętego Krzyża i ks. dr Marek Sapryga z Parafii
pw. Św. Maksymiliana Kolbe.

Wiceprezydent Lublina o Prymasie Tysiąclecia Mariusz Banach przypomniał, że kardynał Wyszyński był biskupem lubelskim, że kiedy za chwilę – mamy
nadzieję – będziemy świadkami jego wyniesienia na ołtarze, to będziemy mieli
szczególne prawo prosić go o opiekę również nad naszym miastem - mówił.

Więcej zdjęć na SKM-BRONOWICE.PL

Wzruszająca Historia Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek woj. lubelskiego przytoczył wzruszającą historię związaną z Kardynałem Wyszyńskim.

W reżimie sanitarnym Z uwagi na pandemię COVID-19 uczestnicy uroczystości musieli stosować się do zaleceń epidemiologicznych.

Dołóż cegiełkę do budowy pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego!
Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który stanął na skwerze przy Drodze Męczenników
Majdanka, powstał dzięki hojności mieszkańców
Bronowic, a także firm które udzieliły wsparcia
Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika.
Sprzedaż cegiełek, z których sfinansowana została
budowa wciąż jednak trwa. – Niestety, jedna z firm
która obiecała nam spore wsparcie w ostatniej chwili
wycofała się, przez co zmuszeni jesteśmy wciąż prowa-

dzić sprzedaż cegiełek, by budowa została do końca
rozliczona. Apeluję do ludzi dobrej woli o pomoc. Cegiełki w kwocie: 10, 20, 50, 100 i 200 złotych są wciąż do
nabycia w Parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża przy
ulicy Pogodnej 7 (nr konta PKO BP 28 1020 3150 0000
3302 0041 6438), a także w Społecznym Komitecie
Budowy Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– mówi Andrzej Szyszko, jeden z inicjatorów budowy
monumentu upamiętniającego Prymasa Tysiąclecia.

8 Podziękowanie
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DZIĘKI WSPARCIU TYCH FIRM NA BRONOWICACH STANĄŁ POMNIK
PRYMASA TYSIĄCLECIA

Pośpieszyli
z pomocą

Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego na skwerze Jego
imienia przy Drodze Męczenników Majdanka 22-24 powstał
dzięki ofiarności wielu darczyńców. Szczególne podziękowania
Komitet Budowy Pomnika kieruje pod adresem firm Państwa
Dulniaków – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz Zakładu
Kamieniarskiego GRANIT.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych dzeniu tego rodzaju usług.
istnieje od 1958 r.
Oferuje swoje usługi zarówno podczas
Firma zajmuje się kompleksową organi- tradycyjnych uroczystości pogrzebozacją pogrzebów, ceremonii religijnych, wych, jak i takich, które odbiegają od
jak również świeckich. Oferuje zała- ogólnie przyjętych schematów.
twienie wszelkich formalności związa- PUK organizuje pochówki na cmentanych z zasiłkiem ZUS oraz wyrabianiem rzach parafialnych oraz komunalnych.
aktu zgonu. Stwarza także możliwość Przyjmuje zlecenia na różnego rodzaju
zamieszczania w prasie zredagowa- grobowce, w tym także rodzinne i zbionych przez klienta nekrologów oraz rowe. Dodatkowo zapewnia dogodne
wykonywanie klepsydr.
formy rozliczeń.
Firma proponuje profesjonalną opie- Kontakt
kę nad grobami, zajmuje się również CAŁODOBOWO
ekshumacją zwłok. Prowadzi sprzedaż ul. Cmentarna 8, 20-325 Lublin
trumien, urn oraz nagrobków.
tel.: (81) 744 50 31 Fax: (81) 744 11 91
PUK dysponuje wykwalifikowanym tel. kom.: 503 026 883
zespołem, doświadczonym w prowa- www.puk.lublin.pl

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny,

GRANIT
Firma Zakład Kamieniarski GRANIT
Dulniak sp.j. powstała w 1991 roku.
Przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa kamienia jak również
wyrobów gotowych takich jak nagrobki granitowe, parapety, blaty
kuchenne, blaty łazienkowe, schody,
kominki. Dzięki wyspecjalizowanej
kadrze pracowniczej oraz nowoczesnym maszynom do obróbki kamienia
możliwa jest realizacja zamówienia
przy zachowaniu najlepszej jakości
wykonania w krótkim czasie. Do realizacji nawet najbardziej niezwykłych
projektów klienta dostarczamy materiały najwyższej jakości.
Naturalny kamień jest jednym z najlepszych materiałów stosowanych do
wykończenia wnętrz, jego właściwości – trwałość, odporność na wysoką
temperaturę, niepowtarzalne wzory
i funkcjonalność sprawiają, że coraz
więcej ludzi na całym świecie decyduje się na wykorzystanie kamienia
w swoich domowych aranżacjach.
Naturalny kamień swojemu pochodzeniu zawdzięcza niepowtarzalność
i tajemniczy urok w związku z czym
z powodzeniem możemy go zastosować w wielu elementach wystroju
naszych domów. Jego uroda, dostojność i trwałość podkreślają elegancję
wnętrza i jego charakter.

W tym roku Święta Bożego Narodzenia przeżywać będziemy
w szczególny sposób. Pandemia koronawirusa sprawiła,
że podwaliny naszego bytu tj. zdrowie i życie stają się
namacalnymi wartościami, o które walczymy zwłaszcza
chroniąc naszych najbliższych - dziadków, rodziców i dzieci.
Życzę aby te Święta, jak i cały Nowy 2021 Rok,
upłynęły Państwu w dobrym zdrowiu,
atmosferze pełnej rodzinnej miłości,
wzajemnej życzliwości oraz zrozumienia, a pozytywna
energia płynąca z Betlejem dała nam siłę do
stawiania czoła codziennym wyzwaniom.
Zbigniew Wojciechowski
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

W ofercie firmy GRANIT znajdą Państwo następujące elementy wykonane
z naturalnego kamienia: blaty kuchenne, blaty łazienkowe, schody, parapety,
kominki, posadzki, stoły, stoliki, okładziny elewacji i nagrobki.
Każde zamówienie jest traktowane
indywidualnie według projektu
klienta. – W firmie GRANIT znajdą
Państwo fachową poradę, pracownicy są otwarci na Państwa sugestie
i propozycje. Cechuje nas jakość oraz
krótkie terminy realizacji zamówień.
Nasi montażyści są do Państwa dyspozycji. Montaże wykonujemy nie
tylko w obrębie województwa, ale
także na terenie całego kraju a nawet poza jego granicami. Jesteśmy
do dyspozycji naszych klientów a
odległość nie gra roli – zapewniają
właściciele firmy,
Zakład Kamieniarski GRANIT Dulniak sp.j. jest najlepszym wyborem
dla osób które mają swój pomysł na
nasz kamień!
Zakład Kamieniarski GRANIT
Dulniak sp.j.
Adres: Lublin, ul.Głuska 16
tel. 81 744 08 27
fax. 81 745 54 2
tel. kom. 607 853 111, 501 238
153, 517 084 117
www.granit.lublin.pl

Aktualności
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W Słonecznych Ogrodach na Bronowicach swoje wymarzone „M” znajdzie ponad 4000 osób

zmienia miasto

Osiedle Słoneczne Ogrody to nowoczesny kompleks mieszkaniowy, który zupełnie odmienił
oblicze Bronowic. Wybudowane w rejonie ulic Droga Męczenników Majdanka, Wrońska
i Lotnicza wieżowce o ciekawej bryle architektonicznej dobrze widać z centrum. Jest już ich cztery
i powstaje kolejny. Na osiedlu zbudowanych zostanie jeszcze pięć, które dopełnią całość. Swój kąt
w 1200 mieszkaniach zajdzie tutaj w sumie ponad 4000 nowych bronowiczan!
Za inwestycją na Bronowicach
stoi lubelska Grupa Deweloperska MAKDOM, od ponad 20 lat
zarządzana przez prezesa Witolda
Wolińskiego i dyrektora Artura
Sadowskiego. – Osiedle Słoneczne Ogrody jest naszą inwestycją,
w którą angażujemy nasze najlepsze doświadczenie, aby uczynić
jeszcze piękniejszą i nowocześniejszą dzielnicę Lublina – Bronowice – mówi Witold Woliński,
prezes MAKDOM. – Pragniemy
pozwolić spełnić marzenia wielu
osobom o własnym mieszkaniu w
naszym pięknym mieście – dodaje
prezes Woliński.
Aby zaspokoić potrzeby i gusta najbardziej wymagających
osób, MAKDOM zaproponował
przyszłym mieszkańcom kilka
rozwiązań architektonicznych
mieszkań o podobnym metrażu
w celu dokonania właściwego dla
nich dla wyboru. – Przy projektowaniu mieszkań korzystamy z
porad przyszłych mieszkańców i
oczekiwań dotyczących układów
mieszkań – mówi dyrektor Artur
Sadowski. – Każde mieszkanie
wyposażone jest w przestronny
słoneczny intymny balkon lub loggię, z których mieszkańcy mogą
nie tylko się relaksować i cieszy
kąpielami słonecznymi - również
podziwiać piękną panoramę naszego miasta. Na parterze mieszkańcy mają do dyspozycji dodatkowo prywatne zielone ogródki,
na których mogą odpoczywać
wraz z rodziną. Lokatorów do
mieszkania dowiezie nowoczesna
cichobieżna winda, którą można
zjechać również do podziemnego
parkingu i komórek lokatorskich.
- dodaje dyr. A. Sadowski
Słoneczne Ogrody powstają
od pięciu lat i zmieniają dzielni-

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA Wysoka zabudowa dostarcza niezapomnianych wrażeń i widoków, zwłaszcza że z wielu mieszkań roztacza
się przepiękny widok na panoramę Starego Miasta Lublina.

Wielcy Przyjaciele Bronowic Prezes Witold Woliński i dyrektor Artur Sadowski wielokrotnie byli doceniani przez społeczność
bronowicką. W 2018 roku otrzymali Złoty (prezes Woliński) i Brązowy
Krzyż Zasługi (dyr. Sadowski), o które do Prezydenta RP wnioskowali
mieszkańcy Bronowic. Ponadto dostali wiele wyróżnień od władz
wojewódzkich, miejskich i dzielnicy. Mieszkańcy są wdzięczni za
inwestycje i wsparcie wydarzeń organizowanych na Bronowicach.
cę. Dzięki inwestycji MAKDOM-u
został przebudowany układ komunikacyjny w rejonie ulic: Droga
Męczenników Majdanka, Lotnicza
i Wrońska. Wokół powstały nowoczesne centra handlowe. Na miejscu znajduje się szereg sklepów
z artykułami pierwszej potrzeby
i lokali oferujących podstawowe
usługi, a nawet targ owocowowarzywny i tania apteka. Co niezwykle istotne, osiedle zostało

wkomponowane w istniejącą
zieleń. Kilkunastoletnie drzewa
cieszą oczy mieszkańców. Kolejne
nasadzenia, już młodych drzew
i krzewów, prowadzone są w trakcie budowy kolejnych budynków.
MAKDOM nie zapomniał też o najmłodszych, tworząc bezpieczne
i nowoczesne place zabaw.
Słoneczne Ogrody to wymarzone miejsce do życia dla
rodzin z dziećmi!

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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IV Wojewódzka Gala Patriotyczno–Kulturalna

To była przepiękna
uroczystość

11 września przy ulicy Pogodnej w ramach XIV Bronowickich Lubelskich spotkań rodzinnych odbyła się IV Wojewódzka Gala PatriotycznoKulturalna. Dzieci i młodzież ze szkół z dzielnicy przygotowały przepiękny program artystyczny. Nie zabrakło okolicznościowych wystąpień
zaproszonych gości, a także wyróżnień dla osób zasłużonych dla rozwoju Lublina, Bronowic i Parafii pw. Świętego Krzyża.

Wyróżnieni dyrektorzy Bronowickich placówek szkolno-WYCHOWAWCZYCH
– Rok 2020 jest szczególny dla
Polski i naszej bronowickiej społeczności. To rok 100-lecia urodzin św.
Jana Pawła II – Papieża Polaka, 30-lecia
parafii pod wezwaniem Św. Krzyża z
ul. Pogodnej, a także 100-lecia Cudu
nad Wisłą. Podczas czwartej już gali
patriotycznej w szczególny sposób
staraliśmy się upamiętnić to ostatnie wydarzenie, poprzez odczytanie
referatu przygotowanego przez inż.
Adama Głowacza, naszego wielkiego

społecznika, przewodniczącego Społecznego Komitetu Organizacyjnego
gali – mówi Andrzej Szyszko, prezes
Społecznego Komitetu Mieszkańców
Lublina – Bronowice, który przepiękną
uroczystość zorganizował wspólnie z
Radą i Zarządem Dzielnicy Bronowice, Parafią pw. Świętego Krzyża oraz
bronowickimi szkołami i placówkami
szkolno-wychowawczymi.
Początkowo gala miała odbyć się
15 sierpnia, ale z uwagi na obostrzenia

związane z pandemią koronawirusa organizatorzy zostali zmuszeni przesunąć
wydarzenie o kilka tygodni.
Podczas imprezy wyróżniono bronowickich społeczników. Medale Prezydenta Lublina otrzymali: Halina i Zbigniew
Dulniakowie, Jacek Woliński, Grzegorz Gwarda, Michał Dulniak, ks. prof.
Tomasz Duma, ks. Jerzy Muciek, ks.
Andrzej Andruszczak oraz red. Krzysztof Basiński z „Nowego Tygodnia”. Dyplomami Prezydenta uhonorowano:

prof. Annę Wójcikowską-Kapusta,
Krystynę i Andrzeja Grzegorczyków,
Elżbietę i Andrzeja Kurpielów oraz Rafała Dulniaka.
Blisko 200 osób zostało także wyróżnionych przez organizatorów gali
za aktywną pracę na rzecz Bronowic
i Parafii pw. Świętego Krzyża.
Na zakończenie gali uczestnicy wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych
w wykonaniu Orkiestry Wojska Polskiego z Lublina. 
fot. K. Basiński

IV Wojewódzka Gala Patriotyczno-Kulturalna Zgromadziła wielu znamienitych gości, mieszkańców bronowic i lublina
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Przepiękna część artystyczna Zaprezentowały się w niej dzieci i młodzież z bronowickich szkół i przedszkoli.

Medale Unii Lubelskiej od Prezdydenta Lublina Wyróżnienie dla Parafii pw. Świętego Krzyża z okazji 30-lecia odebrał proboszcz ks. Marian Duma, a
dla Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice wiceprezes Grażyna Tutka.

Wystąpienie Zbigniewa Wojciechowskiego Słowa wypowiedziane przez
wicemarszałka województwa jak zawsze chwytały za serce.

medalE DLA PARAFIAN Ks. Marian Duma wręcza pamiątkowe medale za aktywną
pracę na rzecz rozwoju Dzielnicy Bronowice i Parafii pw. Świętego Krzyża.

Więcej zdjęć na SKM-BRONOWICE.PL

Wyróżnienia dla blisko 200 osÓB Z okazji 30-lecia Parafii pw. Świętego Krzyża i 20-lecia SKML-B pamiątkowe medale za aktywną pracę na rzecz rozwoju Dzielnicy Bronowice i Parafii pw. Świętego Krzyża trafiły do blisko 200 osób, w tym m.in. reprezentantów Rady Duszpasterskiej przy Parafii pw. Świętego Krzyża.

12 Ludzie Bronowic
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Społecznicy z Bronowic
napisali list do… papieża

Proszą w nim o ogłoszenie beatyfikacji ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, biskupa
lubelskiego w latach 1946-1948 bez czekania na oficjalne uroczystości. Z uwagi na pandemię Covid-19
beatyfikacja, która miała nastąpić w czerwcu tego roku została bezterminowo przesunięta. – Pan
Jezus ustanawiając Najświętszy Sakrament miał tylko 12 świadków. Myślimy, że dla ogłoszenia
beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego nie potrzeba rzeszy wiernych – napisali w liście
społecznicy, dzięki którym w tym roku na Bronowicach odsłonięto pomnik Prymasa Tysiąclecia.
Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego
miała odbyć się 7 czerwca br. w Warszawie. Z uwagi na pandemię koronawirusa
bezterminowo została jednak zawieszona. – Nowy termin zostanie ustalony i
ogłoszony dopiero po ustaniu pandemii – informował pod koniec kwietnia
kard. Kazimierz Nycz, metropolita
warszawski.
– W niebie nie ma przecież pandemii
– zauważa inż. Adam Głowacz, bronowicki społecznik, który w imieniu mieszkańców napisał list do papieża Franciszka. Na 10 stronach przytoczył życiorys
Prymasa Tysiąclecia, a na zakończenie
poprosił o ogłoszenie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego błogosławionym.
„Przekazując Ojcu Świętemu życiorys
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski, który dla Kościoła i wiary w
Pana Boga poświęcił całe życie, cierpiąc

Z Bronowic do Watykanu List do Papieża Franciszka, w imieniu mieszkańców Bronowic napisał inż. Adam Głowacz, bronowicki społecznik (z lewej). Pod
10-stronicowym pismem podpisał się także Andrzej Szyszko, przedwodniczący
Zarządu Dzielnicy Bronowice i prezes SKML-B. 
fot. Krzysztof Basiński
tortury i prześladowanie, ale Pana Boga nigdy się nie zaparł ” Per Mariam – Soli Deo”.
Prosimy Jego Świętobliwość o ogłoszenie
Jego Beatyfikacji, która miała nastąpić w

czerwcu 2020 roku. Pan Jezus ustanawiając
Najświętszy Sakrament miał tylko 12 świadków. Myślimy, że dla ogłoszenia beatyfikacji
Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego nie

potrzeba rzeszy Wiernych. Dziękujemy”
– inż. Adam Głowacz napisał w imieniu
mieszkańców lubelskich Bronowic, którzy w tym roku, Kardynała Wyszyńskiego
uczcili pomnikiem na skwerze Prymasa
Tysiąclecia przy Drodze Męczenników
Majdanka.
Przypomnijmy! Proces beatyfikacyjny
kardynała Wyszyńskiego trwał ponad 30
lat. Rozpoczął się w 1989 r., osiem lat po
śmierci Prymasa Tysiąclecia. W styczniu
2019 r. komisja lekarzy w watykańskiej
kongregacji zatwierdziła dokumentację
dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim
etapem była aprobata komisji kardynałów i biskupów. 3 października ubiegłego
roku papież Franciszek zatwierdził dekret
otwierający drogę do beatyfikacji, która miała nastąpić na początku czerwca
2020 r

Mija rok od tragicznej śmierci Krystiana Klugera, bronowckiego społecznika

Strata, z którą trudno było się nam wszystkim pogodzić
Mija rok od tragicznego wypadku, w którym zginął 28-letni Krystian
Kluger. Na Bronowicach znany był
z wyjątkowej aktywności. Zawsze
radosny, uśmiechnięty, wyjątkowo
spokojny i życzliwy, dzięki swojej
łagodności potrafił załatwić najtrudniejsze sprawy. Niezwykle aktywnie
działał w Społecznym Komitecie
Mieszkańców Lublina – Bronowice,
gdzie był wiceprzewodniczącym.
Krystian Kluger tworzył przez kilka
lat dzielnicowy informator, działał w
Banku Żywności, organizował wiele
imprez społecznych. Był powszechnie
lubiany.
Jego mottem w mediach społecznościowych było zdanie: „Głodnemu
daj kawałek chleba, ale smutnemu daj
kawałek serca”.

– Choć mija już rok, wciąż jest nam
ciężko pogodzić się z tym, że Krystiana już nie ma wśród nas. Jego nagłe
odejście spowodowało pustkę w życiu
wszystkich, którzy go znali. Był wspaniałym, godnym zaufania człowiekiem,
o ogromnej dobroci, o wielkim sercu
dla ludzi. Nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby mimo własnych
problemów zdrowotnych. Był też wielkim patriotą zaangażowanym w sprawy naszej społeczności, ale i sprawy
Lublina i województwa lubelskiego
– mówił Andrzej Szyszko, prezes
Społecznego Komitetu Mieszkańców
Lublina – Bronowice, którego zastępcą
był Śp. Krystian Kluger.
W niedzielę, 20 grudnia 2020
roku, o godzinie 17:00 w kościele
pod wezwaniem Świętego Krzyża

To był tragiczny wypadek Krystian Kluger zginął 6 grudnia 2019 roku
w wypadku samochodowym w miejscowości Żużela, na trasie Krapkowice
– Kędzierzyn Koźle, podczas podróży w rodzinne strony. Jego auto zderzyło się
z lawetą. Miał zaledwie 28 lat. 
fot. Krzysztof Basiński
przy ul. Pogodnej 7 na Bronowicach
odbędzie się Msza Święta w intencji

tragicznie zmarłego przed rokiem
Krystiana Klugera.

Aktualności
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NA STARYCH BRONOWICACH POWSTAJĄ KOLEJNE MIESZKANIA

FOKSAL rośnie

Trwa budowa kolejnego, czwartego już budynku mieszkalnego na osiedlu Foksal na
Starych Bronowicach. W ofercie znalazły się 63 mieszkania o pow. od 26 do 72 mkw.
- Większość już sprzedaliśmy. Zostały tylko te większe - mówi Mariusz Marzec, prezes
GALADOM, która prowadzi inwestycję przy ulicy Zgodnej.

GALADOM zmienia Stare Bronowice nie do poznania
Trzy bloki, które już wcześniej powstały na osiedlu
Foksal, zostały oddane do użytku w 2016 roku i
mieszczą się przy ul. Firlejowskiej, którą w części
wybudował deweloper, a pozostałą miasto, na
wniosek Rady Dzielnicy Bronowice. Teraz GALA-

DOM także wykona drogę (przy Zgodnej), by lokatorzy bez problemów mogli dojechać do swoich
mieszkań.
Ceny za metr kwadratowy w najnowszej inwestycji
wahają się od 5700 do 6700 zł.
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Drodzy Parafianie!
W związku z epidemią poświęcony opłatek
można nabyć bezpośrednio w kościele (nie
będzie dostarczany do domów).

Przyjęcie opłatka jest znakiem przynależności
do konkretnej parafii.
Z racji opłatka, wierni zwyczajowo składają ofiarę na utrzymanie swojego kościoła. Zwracamy
się do naszych Parafian w tym niełatwym – także dla parafii czasie, o zrozumienie i przyjęcie w
tej formie poświęconego opłatka świątecznego.
W kościele, przy obrazie Bożego Miłosierdzia są
wystawione zapakowane opłatki i biała puszka,
do której składamy ofiary z podpisem i adresem
ofiarodawcy
Można również dostarczyć opłatek chorym oraz
tym sąsiadom, którzy nie wychodzą z domów,
podając również ich adres.
Opłatki można nabywać w czasie wszystkich
nabożeństw.
Za dotychczasową życzliwość, dobroć i ofiarność serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom – Bóg zapłać!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. ŚWIĘTEGO KRZYŻA
20-337 LUBLIN, UL. POGODNA 7
TEL. 81-472-60-80
WWW.KRZYZ.KURIA.LUBLIN.PL
Nr konta: PKO BP 28 1020 3150 0000 3302 0041
6438

Adwent to szczególny czas w rocznym
rytmie życia Kościoła. Pierwsza jego
część (do 16 grudnia) przygotowuje
nas na ponowne przyjście Chrystusa na
ziemię u kresu czasów. Słowo Bożego
tych dni zachęca nas do nawrócenia
i czuwania, tak aby Pan, gdy wróci
zastał nas przygotowanych. Druga część
adwentowego zamyślenia koncentruje
naszą uwagę na bezpośrednim
przygotowaniu do świąt Narodzenia
Pańskiego.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, nasze
coroczne rekolekcje adwentowe, zmuszeni jesteśmy odbyć w nieco zmienionej formie niż
dotychczas. W tym roku chcemy postawić akcent na osobiste spotkanie z Panem Jezusem w
Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy więc

każdego, aby w dogodnej dla siebie chwili znalazł czas na adorację Chrystusa Eucharystycznego. Będzie to możliwe zarówno w ciągu dnia,
jak i nocy. Chcemy ten czas spędzić w „blasku
Pana”, który jest prawdziwie obecny w Eucharystii. Oprócz tego zachęcamy do wysłuchania
nauk rekolekcyjnych głoszonych każdego dnia
w czasie mszy świętych. W tym roku naszym
przewodnikiem duchowym będzie ks. dr hab.
Tomasz Duma. Wraz z księdzem rekolekcjonistą
przyjrzymy się tajemnicy Bożego Miłosierdzia
w sakramencie Pokuty i Pojednania oraz przygotujemy się do spowiedzi generalnej. Nauki
będą również transmitowane na parafialnym
profilu facebookowym.
Niechaj Matka Najświętsza, Pani Niepokalanie Poczęta, wyprasza nam u Bożego Dziecięcia
łaskę dobrego wykorzystania tego czasu.

PROGRAM REKOLEKCJI 13-16 grudnia

(Msze Św. z naukami rekolekcyjnymi,
dr hab. Tomasz Duma)

13 grudnia (niedziela)
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 (transmisja - https://plpl.facebook.com/swkrzyzlublin) 13:15, 17:00 i 18:30
14 grudnia (poniedziałek)
9:00, 16:30, 18:00 (transmisja - https://pl-pl.facebook.
com/swkrzyzlublin), 19:30
15 grudnia (wtorek)
9:00, 16:30, 18:00 (transmisja - https://pl-pl.facebook.
com/swkrzyzlublin), 19:30
16 grudnia (środa)
6:30, 9:00, 16:30, 18:00 (transmisja - https://pl-pl.facebook.
ks. dr hab. Tomasz Duma
com/swkrzyzlublin), 19:30

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA

Sakrament spowiedzi świętej będzie sprawowany każdego dnia rekolekcji. Kapłani będą
oczekiwać na penitentów w zamkniętych konfesjonałach w godzinach: 6:00 - 22:00.
Przypominamy!
Przed wejściem do konfesjonału dezynfekujemy dłonie,spowiadamy się na siedząco,
nie dotykając krat. Usta i nos zasłaniamy maseczką. Spowiadamy się normalnym (nieprzyciszonym) głosem.

Modlitwa o dobre przeżycie rekolekcji
Dobry i Miłosierny Boże!
Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo
na dobre i owocne przeżycie rekolekcji
adwentowych w naszej parafii.
Niech ten czas będzie błogosławiony dla
całej wspólnoty parafialnej.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania
prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam
do tego Twojej łaski, dlatego z ufnością
wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przygotować
się do tego czasu, aby wszystkie dzieci
Kościoła żyły jak prawdziwi wyznawcy
miłości i przebaczenia.
Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych
braci i sióstr żyjących w ciemnościach
grzechu i w odwróceniu od Ciebie.
Użycz rekolekcjoniście światła i łaski,

aby nam wskazał jaka jest wola Boża i co
nam służy do zbawienia. Niech Twoje boskie słowo przez niego głoszone oświeci
nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci
i zbawi.
Matko Kościoła! Matko naszej parafii,
wspieraj nas swoim wstawiennictwem
u Tego, który żyje i króluje na wieki

wieków. Amen.

Parafia Świętego Krzyża
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Boże Narodzenie, to szczególny czas, zwłaszcza Roku Pańskiego 2020,
kiedy to jak nigdy dotąd będziemy przeżywać Wieczerzę Wigilijną, w wielu
wypadkach łamiąc się opłatkiem z naszymi Bliskimi jedynie duchowo.
Trzymając w dłoniach wigilijny opłatek – znak naszej wzajemnej miłości,
jedności i braterstwa, wpatrując się w blask gwiazdy
betlejemskiej i rozważając radosną nowinę o Bożym
Narodzeniu bądźmy razem jak tylko jest to możliwe.
Niech nowo narodzony Zbawiciel stale w Was mieszka.
Niech Jezus Książe Miłości, Dawca Pokoju ubogaca Was
swoją prawdą i mocą, niech rozlewa w waszych sercach
skarby wiary, miłości i zgody. Bo pokój i zgoda, miłość
i dobroć, prawda i szczerość, otwartość i szlachetność to
płomyki rozświetlające naszą trudną rzeczywistość.
Niech w waszych sercach płoną one nieustannie nawet
wtedy gdy przyjdzie czas próby.
Niech nowo narodzony Mesjasz strzeże, błogosławi
i obdarza prawdziwym pokojem.
Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
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„Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego rękę jest Boże Narodzenie”
Matka Teresa z Kalkuty

z modlitewną pamięcią
Duszpasterze Parafii Świętego Krzyża w Lublinie

Wizyta duszpasterska 2021 inna niż zazwyczaj
Z uwagi na trwającą pandemię
koronawirusa, w bieżącym roku
duszpasterskim, tradycyjne
spotkanie „kolędowe”
wiernych z kapłanem oraz
błogosławieństwo rodzin naszej
parafii odbędzie się
w zmienionej formie.

DODATKOWE
MSZE ŚWIĘTE
Przypominamy!
Od 15 listopada aż do odwołania
została zwiększona liczba Mszy
Św. w niedzielę. Dodatkowe
nabożeństwa sprawowane
są o godz.: 6:00 i 18:30

2 stycznia
4 stycznia

sobota
poniedziałek

5 stycznia
7 stycznia
8 stycznia
9 stycznia
11 stycznia
12 stycznia
13 stycznia
14 stycznia
15 stycznia
16 stycznia
18 stycznia
19 stycznia
20 stycznia
21 stycznia
22 stycznia
23 stycznia
25 stycznia
26 stycznia

wtorek
czwartek
piątek
sobota
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
poniedziałek
wtorek

Kapłan nie przybędzie do naszych domów. Spotkania i błogosławieństwo odbędą się w naszej świątyni parafialnej przy
zachowaniu norm sanitarnych. Każdego dnia, o godzinie 16:00,
według przygotowanego harmonogramu, sprawować będziemy mszę św. w intencji mieszkańców danego bloku lub ulicy,
następnie każda rodzina/mieszkaniec otrzyma indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i pamiątkowy
obrazek. Zwyczajowo będziemy mogli również złożyć ofiarę na
utrzymanie naszej parafii.
Zimowa 10
domki Pogodna I, II; Osada Rolna, Grabskiego, Droga Męczenników
Majdanka, Golowa, Szczygla, Słowicza, Weterynaria
Droga Męczenników Majdanka 58, Jesienna 9, Zimowa 3, Pogodna 36
Jaskółcza 13; Droga Męczenników Majdanka 38, 40, 42
Droga Męczenników Majdanka 32, 34, 36; Sokola 17, 19
Sokola 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9
Łabędzia 1, 3, 7, 11, 13
Łabędzia 17, 21; Krańcowa 107, 107A
Pogodna 50A, 50B, 50C, 50E
Pogodna 40, 44, 46; Jesienna 7
Pogodna 11, 13, 15, 17, 38
Pogodna 106, 109, 113
Krańcowa 108, 110, 112; Pogodna 1, 3, 5; Lotnicza 2, 4, 6
Sowia 1, 2, 3, 6; Jastrzębia 1, 2, 4; Grenadierów 13, 15, 17
Puchacza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Jesienna 1, 2, 4; H. Ordonówny 4A, 4B
Rudlickiego 3; Plagego i Laśkiewicza 3, 9, 13
Pogodna 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34A
Pogodna 34; Rudlickiego 11, 15, 17
Grabskiego 25D

