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Mapa Lubelskich Dzielnic
Czy wiesz, że mieszkańcy Lublina często nie wiedzą, w jakiej dzielnicy mieszkają? W na-
szym mieście jest 27 dzielnic. Mieszkańcy każdej z nich wybierają Radę Dzielnicy. To 
społecznicy i aktywiści, którzy pracują, aby w dzielnicy mieszkało się dobrze. Sprawdź 
gdzie jest siedziba twojej rady oraz jakimi sprawami się zajmuje. 

Czym zajmuje się  
Rada Dzielnicy?
W jakich sprawach możesz zwró-
cić się o pomoc do Rady Dzielnicy? 
Odpowiedź znajdziesz w przygoto-
wanym przez nas artykule o kom-
petencjach Dzielnic. Zapraszamy 
do lektury na stronę 3.

W co inwestują 
Dzielnice?
Remonty chodników i ciągów pie-
szych, budowa i remonty dróg, 
oświetlenie, tereny zielone. To naj-
częstsze inwestycje, na które rady 
dzielnic przeznaczają swój budżet. 
Dowiedz się jakimi pieniędzmi dys-
ponują i na co je wydają. Szczegóły 
na stronie 4.

Oni sprawdzili się 
w Radach Dzielnic
Aż pięcioro miejskich radnych 
przed ostatnimi wyborami pra-
cowali w swoich radach dzielnic. 
Jak postrzegają współpracę między 
Radą Miasta a Radami Dzielnic? 
Przeczytasz o tym na stronie 11.
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Drodzy Mieszkańcy Lublina, od-
dajemy w Wasze ręce lokalny 

informator o lubelskich Dzielni-
cach. Wyjaśniamy, czym są Dziel-
nice oraz jakie są ich kompeten-
cje. Przybliżamy funkcjonowanie 
Rad Dzielnic. Wyjaśniamy jakimi 
środkami dysponują oraz na jakie 
inwestycje je przeznaczają. Przede 
wszystkim jednak zamieściliśmy 

wizytówki wszystkich lubelskich 
dzielnic, wraz z danymi kontak-
towymi i adresami siedzib Rad 
Dzielnic. Proszę nie bać się z nich 
korzystać i zgłaszać się z ważnymi 
dla Was sprawami do społeczników 
ze swojego sąsiedztwa.

Podstawowym zadaniem dla 
którego istnieją Dzielnice, jest 
kreowanie i podejmowanie ini-

cjatyw we wszystkich sprawach 
dotyczących zbiorowych potrzeb 
mieszkańców Dzielnicy oraz po-
dejmowanie i inspirowanie działań 
mających na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców.

Życzę udanej lektury!
 n

Krzysztof Jakubowski
Prezes Zarządu Fundacji Wolności
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Rady dzielnic a budżet obywatelski

W celu zwiększenia możliwości wpływu, człon-
kowie Rad Dzielnic chętnie korzystają z narzę-
dzia do decydowania o wydatkowaniu pieniędzy 
z kasy miasta. Jest nim tzw. Budżet obywatelski. 
Budżet Obywatelski jest to proces, który umożli-
wia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ 
na decyzję o przeznaczeniu części budżetu pu-
blicznego miasta  na przedsięwzięcia zgłoszone 
przez swoich mieszkańców.  Pozwala on zgłaszać 
własne projekty zmiany w otoczeniu i głosować 
na najlepszy z nich.

często społecznicy sami przygotowują pro-
jekty i zachęcają mieszkańców do głosowania. 
inicjatywa rad polega również na promocji 
wszystkich projektów, zgłoszonych przez miesz-
kańców dzielnicy. Więcej informacji o budżecie 
obywatelskim znajdziesz na stronie www.funda-
cjawolnosci.org/budzet-obywatelski. 

Projekty dzielnicowe w budżecie 
obywatelskim

Spośród wybranych do realizacji 31 projek-
tów dzielnicowych (na niektórych dzielnicach 
wybrano więcej niż jeden projekt) największą 
popularnością cieszyły się projekty dot. moder-
nizacji dróg – z perspektywy kierowców, ale też 
pieszych, rowerzystów. Takich projektów było 
aż 19! Siedem z nich dotyczyło budowy jezdni 
czy parkingów.

Tyle samo projektów dotyczyło potrzeb pie-
szych lub rowerzystów. Łącznie daje to 21 pro-
jektów, ale 2 z nich dotyczą zarówno pieszych, 
jak i rowerzystów. Dużą popularnością cieszyły 
się też projekty dot. budowy oświetlenia czy bu-
dowy obiektów sportowych (po 5 projektów). 
W porównaniu do zeszłego roku widać znacząco 
wzrost projektów dot. pieszych i rowerzystów – 
rok temu było ich tylko 4, w tym roku już 12!

co ciekawe w tym roku najtańszy zwycię-
ski projekt kosztuje tyko 10 tys. zł. Jest bardzo 
konkretny: nasadzenie dwóch drzew przy uli-

Budżet Obywatelski w Dzielnicach 
Niedawno zakończył się etap wyboru projektów do realizacji w ramach VII edycja budżetu obywatelskiego. 
W tym roku w głosowaniu udział wzięło ponad 18 tys. mieszkańców Lublina. Wybraliśmy 9 projektów 
tzw. Ogólnomiejskich oraz projekty Dzielnicowe. Zgodnie z regulaminem, w każdej dzielnicy do reali-
zacji przechodzą projekty na sumaryczną kwotę 350 tys. zł. Dokładne wyniki tegorocznego głosowania 
sprawdzisz na stronie urzędu www.lublin.budzet-obywatelski.eu/wyniki.

JAWNYLubLiN.PL
przekonaj się, jak miasto Lublin wykorzystuje pieniądze 
publiczne pochodzące z twoich podatków.

cy Zesłańców Sybiru na pasie zieleni po stronie 
centrum kultury oraz jednego drzewa przy ulicy 
ewangelickiej w miejscu po wyciętym lata temu 
drzewie. Pierwotnie projekt zakładał więcej lo-
kalizacji, jednak te zostały negatywnie ocenione. 

Mimo to projekt zajął pierwsze miejsce w dziel-
nicy Śródmieście. Zagłosowało na niego ponad 
500 osób!
� n

KJ

Rady Dzielnic mogą finansować zagospodarowanie terenów zielonych
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Jednostki pomocnicze są tworzone po to, aby 
oddać decyzyjność w ręce mieszkańców. Dzięki 

temu to na terenie dzielnicy, przy współudziale 
jej mieszkańców zapadają decyzje w niektórych 
sprawach, dotyczących życia mieszkańców (a nie 
na poziomie ogólnomiejskim, np. w urzędzie 
miasta).

W Lublinie mamy 27 takich jednostek po-
mocniczych, które nazywają się dzielnicami (zo-
bacz pełny wykaz na stronach 7-11). Mają one 
charakter pomocniczy względem gminy (miasta). 
czyli skupiają się na zaspokajaniu potrzeb swoich 
mieszkańców, związanych z zadaniami, za jakie 
odpowiada gmina (miasto).

Mieszkańcy Dzielnicy wybierają swoich re-
prezentantów do Rady Dzielnicy. Rada spotyka 
się, dyskutuje o problemach mieszkańców, podej-

Czym są Dzielnice?
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy może zdecy-
dować o powołaniu jednostek pomocniczych gminy. Głównym celem 
działania tych jednostek jest przesunięcie punktu podejmowania 
decyzji w sprawach lokalnych bliżej mieszkańców.

muje uchwały oraz włącza się w szereg działań 
społecznych.

Dzielnica a Osiedle

niektórym może się mylić Dzielnica z Osiedlem. 
W Lublinie osiedla występują w ramach spółdzielni 
mieszkaniowych. Osiedle to obszar o ujednoliconej 
zabudowie mieszkaniowej, która administracyjnie 
należy do spółdzielni mieszkaniowej. członkowie 
spółdzielni z tego obszaru wybierają Radę Osiedla. 
Ma ona charakter opiniodawczy i konsultacyjnych 
w ramach zadań realizowanych przez spółdzielnię. 
członkowie Rady Osiedla reprezentują interesy 
członków spółdzielni mieszkaniowej.

Dzielnice nie mają osobowości prawnej. 
W związku z tym nie ma w Lublinie urzędów 

dzielnicowych, a same dzielnice nie mają swo-
jego konta bankowego. Decyzje podjęte przez 
mieszkańców są przekazywane do realizacji do 
urzędu miasta.

każda dzielnica ma swój określony obszar 
i nazwę. Więcej o kompetencjach i zadaniach 
dzielnic przeczytasz na kolejnej stronie.

Wybory do Rad Dzielnic

W Lublinie co cztery lata odbywają się wybory do 
rad dzielnic. Ostatnie wybory odbyły się wiosną 
2019 roku (kolejne będą w 2023). Głosowanie 
nie cieszy się dużą popularnością. Głosowało 
niespełna 12 tys. mieszkańców. W 2019 roku 
w wyborach do rad dzielnic zgłosiło się 609 osób 
(na 431 miejsc w radach).

Przedział wiekowy  
członków rad dzielnic (2019)

przedział wiekowy liczba osób %
18-24 lat 15 3,50

25-34 58 13,55
34-44 103 24,07
45-54 80 18,69
55-65 105 24,53

66 i więcej 67 15,65
Suma 428 100,00

 n
KJ

Kompetencje Rad Dzielnic

Zgodnie ze statutem, do zadań dzielnicy należą:
• kreowanie i podejmowanie inicjatyw we 

wszystkich sprawach dot. potrzeb miesz-
kańców,

• stymulowanie rozwoju i udział w inicjaty-
wach oświatowych, kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych,

• podejmowanie i wspieranie działań na 
rzecz ochrony środowiska, przyrody, zieleni 
i utrzymania czystości,

• wnioskowanie do organów Miasta Lublin 
w sprawach istotnych dla mieszkańców 
Dzielnicy,
Ponadto opinia rady dzielnicy jest wymagana 

w sprawach:
• lokalizacji, likwidacji lub łączenia przedszko-

li, szkół, miejskich instytucji kultury i sportu,
• przebiegu trasy i kursów komunikacji miej-

skiej,
• nazewnictwa ulic i placów,
• strategii miasta i wieloletnich planów.

Organem mieszkańców dzielnicy do wyko-
nywania tych zadań jest Rada, złożona z 15 lub 
21 członków, wybieranych w wyborach przez 
mieszkańców dzielnicy.

Dlatego skuteczność i wpływ na jakość ży-
cia mieszkańców danej Rady Dzielnicy w dużej 
mierze zależy od aktywności, determinacji i woli 
współpracy członków rady.

Praca dla społeczników

Rada Dzielnicy to idealne miejsce do działania 
dla osób z zacięciem społecznikowskim. Dla tych, 
którzy chcą zrobić coś dobrego dla swojego są-
siedztwa, nauczyć się tego, jak działa samorząd 
lokalny. W skali całego miasta w radach dzielnic 
pracuje 428 społeczników.

Członek Rady Dzielnicy ≠ Radny Rady Miasta

niektórzy mylnie nazywają radnymi członków 
rad dzielnic. Po pierwsze statut dzielnicy mówi 
o „członkach” rady dzielnicy a nie o radnych 
dzielnicowych. Po drugie kompetencje obydwu 
funkcji są nieporównywalne. Radny Rady Miasta 
uchwala lokalne prawo, budżet i rozlicza prezy-
denta z jego pracy na rzecz mieszkańców. 
 n
� KJ

Poza wyżej wymienionymi kompetencjami, każ-
da rada dzielnicy może wskazać, na co przeznaczyć 
150 tys. zł. z budżetu miasta w danym roku kalen-
darzowym (więcej dowiesz się na następnej stronie).

niestety z zapisów w statutach wynika, że 
Rada Miasta nie przekazała Dzielnicom żadnych 
wyłącznych kompetencji w jakiejkolwiek sprawie. 
Większość ich zadań polega na opiniowaniu oraz 
konsultowaniu, sprowadzając rolę Rad Dzielnic 
do kolejnego organu konsultacyjnego przy Pre-
zydencie miasta.

Statut dzielnicy określa zadania i kompetencje Dzielnicy. Przede wszystkim należy pamiętać, że dzielnica to 
jednostka pomocnicza miasta, więc może realizować jedynie takie zadania, które są zgodne z zadaniami gminy. 
Np. nie może ingerować w inwestycje zlokalizowane na terenie spółdzielni mieszkaniowych.

Siedziba Rady Dzielnicy Kośminek
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każda rada podejmuje decyzję o podziale tych 
środków na swoich posiedzeniach. Potrzebna 

jest do tego uchwała, która jest przekazywana 
urzędnikom do realizacji. Formalnie od momen-
tu przekazania uchwały, rada nie ma wpływu 
na to, co się dzieje ze wskazanymi zadaniami. 
Faktycznie jednak społecznicy są w stałym kon-
takcie z urzędnikami, lobbują, proszą i pona-
glają, aby przyspieszyć realizację upragnionych  
działań.

Wydatki tylko na terenach miejskich

Pieniądze z rezerwy celowej rady dzielnicy mogą 
być wydatkowane tylko na działkach, które są 
własnością miasta. Można z nich wyremonto-
wać chodnik przy miejskiej ulicy, ale nie można 
wyremontować chodnika leżącego na działce 
spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

choć 150 tys. zł. może wydawać się dużą 
kwotą, warto wiedzieć, jak niewiele można za to 
zrobić. Dokładnie tyle kosztuje wybudowanie 
placu zabaw z 7 elementami. kwota ta wystarczy 
też na budowę 60 m2 drogi. chodnik z krawężni-
kiem szeroki na 2 metry, o długości 100 metrów 
to wydatek rzędu 100 000 zł. Tyle samo kosztuje 
budowa 20 miejsc parkingowych. n�KJ

Na co Rady Dzielnic wydają pieniądze?
Co roku Prezydent Lublina przeznacza rezerwę w budżecie do wykorzystania przez rady dzielnic. Każda 
z nich może wskazać, na jakie zadania (np. Inwestycje, remonty, dofinansowania) wydatkować kwotę 
150 tys. zł. Każda rada ma do dyspozycji taką samą sumę pieniędzy.

Wydatki z rezerwy celowej
Kategoria wydatków /Rok 2018 2019

Liczba zadań Kwota Liczba zadań Kwota
Transport i łączność 36 1,71 mln 44 2,57 mln

Oświata i wychowanie 30 0,29 mln 46 0,30 mln
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 0,95 mln 34 0,82 mln

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 0,20 mln 17 0,19 mln
Kultura fizyczna 10 0,08 mln 8 0,12 mln

Gospodarka mieszkaniowa 6 0,01 mln 5 0,13 mln
Pomoc społeczna 11 0,05 mln 6 0,03 mln

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 0,02 mln 2 0,01 mln
Pozostałe 2 0,01 mln 2 0,01 mln

SUMA 145 3,41 mln 164 4,19 mln

Przeznaczenie wydatków rezerwy celowej Rad Dzielnic (2019)
Cele tys. zł

Pozostałe 411,2
Słupy i tablice informacyjne 8,0
Festyny i zajęcia sportowe 56,0

Ławki i stojaki rowerowe 63,9
Budowa miejsc parkingowych 115,6

Remonty i doposażenie szkół i przedszkoli 306,5
Skwery, boiska, siłownie i place zabaw 353,6

Oświetlenie ulic 444,3
Budowa i remonty dróg 1088,3

Chodniki, ciągi piesze 1341,8
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CZECHÓW PÓŁNOCNY

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy czechów 
Północny
ul. Szwajcarska 10
20-861 Lublin 

Dane kontaktowe
www.czechow-pn.lublin.eu
rada@czechow-pn.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy czechów 
Północny – Piotr Zygan 
tel. 503 800 405; 665 136 526
Przewodnicząca Rady Dzielnicy czechów Pół-
nocny – irena Szostak-kowalczyk
 tel. 601 665 959

Dyżury: w siedzibie Rady – ostatni wtorek mie-
siąca w godzinach 18.00-19.00 

BRONOWICE

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Bronowice:
ul. krańcowa 106 
20-320 Lublin 

Dane kontaktowe
rada@bronowice.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice 
– Andrzej Szyszko
e-mail: andrzej.szyszko@bronowice.lublin.eu

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bronowice – 
Waldemar czapczyński 
tel. 665 460 200; e-mail: walczap@onet.eu

Dyżury
w siedzibie Rady  
– poniedziałki w godz. 17.30 – 19.00

CZUBY PÓŁNOCNE

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy 
czuby Północne:  
ul. kaczeńcowa 14     
20-543 Lublin 
 
Dane kontaktowe
www.czuby-pn.lublin.eu
rada@czuby-pn.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy czuby 
Północne – Mieczysław Biszkont
tel. 691 753 919, 
e-mail: mieczyslaw.biszkont@czuby-pn.lublin.eu

Przewodnicząca Rady Dzielnicy czuby 
Północne – Grażyna Stadnik tel. 721 864 358

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godz. 18.00 – 19.00 

ABRAMOWICE

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Abramowice: 
ul. Abramowicka 122
20-391 Lublin

Dane kontaktowe
www.abramowice.lublin.eu
rada@abramowice.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
– Andrzej Zieliński
tel. 605 901 065, tel. 603 286 935,
email: and4040@wp.pl
Przewodniczący Rady Dzielnicy – Jerzy Zieliński

Dyżury: w siedzibie Rady – pierwszy czwartek 
miesiąca w godz. 17.30 – 18.30

CZECHÓW POŁUDNIOWY

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy czechów 
Południowy:
ul. kurantowa 4/139A
20-836 Lublin

Dane kontaktowe
www.czechow-pd.lublin.eu
rada@czechow-pd.lublin.eu

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy czechów 
Południowy – Halina Balak 
tel. 605 905 887
Przewodnicząca Rady Dzielnicy czechów Połu-
dniowy – elżbieta Boczkowska
 tel. 508 213 218

Dyżury
w siedzibie Rady – w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 17.00 – 18.00

CZUBY POŁUDNIOWE

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy czuby Po-
łudniowe
ul. Wyżynna 16
20-560 Lublin 

Dane kontaktowe
www.czuby-pd.lublin.eu 
rada@czuby-pd.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy czuby Po-
łudniowe – krzysztof Wiśniewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy czuby Połu-
dniowe – Wiesław Wnuk 
tel. 692 918 751

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady -każdy pierwszy po-
niedziałek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 
w godz. 17.00 – 18.30.
Dyżury (do odwołania) pełnione wyłącznie 
telefonicznie.
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FELIN

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Felin: 
ul. Zygmunta Augusta 7/2
20-283 Lublin

Dane kontaktowe
www.felin.lublin.eu, rada@felin.lublin.eu 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Felin  
– Arkadiusz Gołębiowski, 
tel. 572 487 431; e-mail: arkadiusz.golebiowski@
felin.lublin.eu
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Felin – krystyna 
Brodowska, 
e-mail: krystyna.brodowska@felin.lublin.eu 

Dyżury: pełnione w siedzibie Rady – w pierwszy 
i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 – 
19.00 (w miesiącach maj – wrzesień)

HAJDÓW-ZADĘBIE

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy 
Hajdów-Zadębie: 
ul. Zawieprzycka 8b
20-228 Lublin

Dane kontaktowe
https://dzielnice.lublin.eu/hajdow-zadebie/rada-
-i-zarzad-dzielnicy/
rada@hajdow-zadebie.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Hajdów-Za-
dębie – Jacek Skiba tel. 511 204 353, 
e-mail: jacek.skiba@hajdow-zadebie.lublin.eu
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Hajdów-Zadębie 
– Teresa Siuda tel. 515 129 202, e-mail: teresa.
siuda@hajdow-zadebie.lublin.eu

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady- pierwszy czwartek 
miesiąca w godz. 17.30 – 18.30

KONSTANTYNÓW

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy 
konstantynów: 
Al. kraśnicka 76 
20-718 Lublin

Dane kontaktowe
www.konstantynow.lublin.eu
rada@konstantynow.lublin.eu
https://dzielnice.lublin.eu/konstantynow/rada-
-i-zarzad-dzielnicy/
Przewodniczący Rady Dzielnicy konstantynów 
– Tomasz Sołtys
tel. 578 498 639
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy konstanty-
nów – Tomasz Pękala
tel. 606 324 247, tomasz.pekala@konstantynow.
lublin.eu

Dyżury: pełnione w siedzibie Rady – w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca w godz. 18.00-20.00

DZIESIĄTA 

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Dziesiąta: 
ul. A. Mickiewicza 36 
20-466 Lublin

Dane kontaktowe
www.dziesiata.lublin.eu
rada@dziesiata.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dziesiąta – 
Marcin krupiński tel. 506 162 567
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dziesiąta – Ur-
szula Ziembikiewicz-Otulska tel. 690 025 433

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – każda środa miesiąca 
w godz. 17.00 – 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy 
Dziesiąta, z wyjątkiem ostatniego tygodnia mie-
siąca, w którym dyżur odbywa się w czwartek 
w godz. 16.00 – 17.00 w siedzibie Administracji 
os. kruczkowskiego przy ul. kruczkowskiego 22.

GŁUSK

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Głusk: 
ul. Głuska 138
20-380 Lublin

Dane kontaktowe
www.glusk.lublin.eu
rada@glusk.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Głusk – Jerzy 
Wojciechowski
tel. 693 473 421, email: wojciechowskilbn@wp.pl
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Głusk – Teresa 
krzos
tel. 519 710 800; e-mail: krzosteresa4@gmail.com 

Dyżury: pełnione w siedzibie Rady – środy 
w godz. 17.00-18.00

KALINOWSZCZYZNA

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy kalinowsz-
czyzna:
ul. Franciszka kleeberga 12a
20-243 Lublin

Dane kontaktowe
www.kalinowszczyzna.lublin.eu
rada@kalinowszczyzna.lublin.eu
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy kalinowsz-
czyzna – Paweł Babula
pawel.babula@kalinowszczyzna.lublin.eu

Przewodniczący Rady Dzielnicy kalinowszczy-
zna – Andrzej Jacek Zięba
andrzej.zieba@kalinowszczyzna.lublin.eu

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – pierwsza środa 
miesiąca w godz. 17.30 – 18.30 (z wyjątkiem dni 
świątecznych i wakacji)
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PONIKWODA

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Ponikwoda: 
ul. Owocowa 6 
20-140 Lublin 
 
Dane kontaktowe
www.ponikwoda.lublin.eu 
rada@ponikwoda.lublin.eu

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Ponikwoda 
– Justyna Budzyńska
 e-mail: justynamartabudzynska@wp.pl

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ponikwoda 
– Piotr Rubaszko

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – w pierwsze wtorki 
miesiąca w godz.18.00 – 19.00 

SŁAWIN

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Sławin: 
Zespół Szkół nr 12 
ul. Sławinkowska 50 
20-810 Lublin

Dane kontaktowe
slawin.lublin.eu, rada@slawin.lublin.eu
https://dzielnice.lublin.eu/slawin/aktualnosci/

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Sławin  
– Radosław Osiak
tel. 724 340 353, radoslaw_osiak@wp.pl
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławin  
– Małgorzata Pietrzela
 tel. 501 000 171

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – pierwszy poniedzia-
łek miesiąca (poza dniami świątecznymi i okre-
sem wakacyjnym) od godz. 17.30 do 18.15

STARE MIASTO

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Stare Miasto: 
ul. Jezuicka 14 
20-113 Lublin 

Dane kontaktowe
www.stare-miasto.lublin.eu 
rada@stare-miasto.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stare Miasto 
– Michał Makowski
 tel. 517 697 056

Przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto – 
Zygmunt Ostrowski 
tel. 515 254 364

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – w każdy czwartek 
w godz. 17.00 – 18.00 

KOŚMINEK

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy kośminek: 
ul. Bukowa 17 
20-353 Lublin 

Dane kontaktowe
www.kosminek.lublin.eu
rada@kosminek.lublin.eu

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy kośminek 
– Jolanta Jańczak
email: jolanta.janczak@kosminek.lublin.eu

Przewodnicząca Rady Dzielnicy kośminek – 
irena Wyrwas
 tel. 506 360 786

Dyżury
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00 
– 19.00 (poza miesiącem lipiec-sierpień)

RURY

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Rury: 
ul. i. Rzeckiego 10
20-637 Lublin

Dane kontaktowe
www.rury.lublin.eu
rada@rury.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rury – Mi-
chał Zacz
michal.zacz@rury.lublin.eu, tel. 662 029 942
Przewodniczący Rady Dzielnicy Rury – Grzegorz 
Wierzchowski
 tel. 607 175 085

 Dyżury
 w siedzibie Rady Dzielnicy Rury – w każdy po-
niedziałek w godzinach 17:30 – 18:30

SŁAWINEK

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Sławinek: 
al. Warszawska 31
20-803 Lublin

Dane kontaktowe
www.slawinek.lublin.eu 
rada@slawinek.lublin.eu

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Sławinek – 
Halina Łukasik
 tel. 665 124 778

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławinek – Da-
nuta Olchowska-kubik

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – w pierwszy wtorek 
miesiąca o godz. 19.00
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ŚRÓDMIEŚCIE

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Śródmieście:
ul. królewska 3
20-109 Lublin

Dane kontaktowe
www.srodmiescie.lublin.eu 
rada@srodmiescie.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 
– Ryszard Milewski
tel. 606 310 877, e-mail: ryszard.milewski@op.pl

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście – 
Magdalena chojnacka
tel. 796 659 425

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady: w każdą środę w godz. 
17.00-19.00

WĘGLIN POŁUDNIOWY

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy 
Węglin Południowy:
ul. Roztocze 14
20-722 Lublin

Dane kontaktowe
www.weglin-pd.lublin.eu
rada@weglin-pd.lublin.eu 
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Węglin Po-
łudniowy – Anna Glijer
 tel. 513 156 712
Przewodniczący Rady Dzielnicy Węglin Połu-
dniowy – Łukasz Wilkołek 

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – każdy poniedziałek 
w godzinach 18.00 – 19.00. Do czasu zakończenia 
epidemii dyżury są odwołane. kontakt telefonicz-
ny na nr tel.: 513 156 712 lub mailowy: rada@
weglin-pd.lublin.eu 

WIENIAWA

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Wieniawa: 
Al. Racławickie 22 
20-049 Lublin

Dane kontaktowe
www.wieniawa.lublin.eu
rada@wieniawa.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wieniawa – 
Tomasz Makarczuk
tel. 692 499 311
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wieniawa – Do-
rota Ostrowska

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – wtorki w godz. 
17.00-18.00

SZEROKIE

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Szerokie: 
ul. nałęczowska 94
20-831 Lublin

Adres do korespondencji: 
ul. Sławin 20 20-828 Lublin 

Dane kontaktowe
www.szerokie.lublin.eu
rada@szerokie.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Szerokie – 
Józef kaźmierczak 
tel. 502 432 359

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Szerokie – ka-
rolina chuderska
tel. 573 928 399

TATARY

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Tatary:
ul. Gospodarcza 32
20-213 Lublin

Dane kontaktowe
www.tatary.lublin.eu
rada@tatary.lublin.eu

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Tatary 
– Mieczysław Stasiak, tel. 663 496 657 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary 
– Józef nowomiński, tel. 605 261 403
 
Dyżury: 
pełnione w siedzibie Rady – poniedziałki w godz. 
11.00 – 12.00 (dyżur pełni Przewodniczący Za-
rządu Dzielnicy); czwartki w godz. 15.00 – 16.00 
(dyżur pełni Przewodniczący Rady Dzielnicy) 

WĘGLIN PÓŁNOCNY

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy 
Węglin Północny:  
ul. Rzemieślnicza 6   
20-716 Lublin

Dane kontaktowe
www.weglin-pn.lublin.eu
rada@weglin-pn.lublin.eu
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Węglin Pół-
nocny – Dariusz Boruch tel. 603 172 564, dabo-
ruch@poczta.onet.pl
Przewodniczący Rady Dzielnicy Węglin Północ-
ny – Jacek Bednarczyk tel. 601 794 200, jacek_lu-
blin@o2.pl

Dyżury
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.30-
18.30
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ZEMBORZYCE

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Zemborzyce: 
ul. krężnicka 156 
20-518 Lublin

Dane kontaktowe
www.zemborzyce.lublin.eu
rada@zemborzyce.lublin.eu

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Zemborzyce 
– Danuta Daniewska
tel. 609 606 272, danutadaniewska@wp.pl
Przewodniczący Rady Dzielnicy Zemborzyce – 
Sławomir Polaczuk 
tel. 501 398 488

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – każda środa w godz. 
17.00 – 18.00, z wyjątkiem świąt, wakacji, ferii 
wiosennych i zimowych 

WROTKÓW

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Wrotków
ul. nałkowskich 108
20-470 Lublin

Dane kontaktowe
ww.wrotkow.lublin.eu
rada@wrotkow.lublin.eu
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrotków – 
katarzyna Jałowiec
tel. 501 816 259
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wrotków – Mo-
nika Sugier

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady – pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 17.00 – 18.00

ZA CUKROWNIĄ

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy 
Za cukrownią:
ul. krochmalna 29
20-401 Lublin

Dane kontaktowe
www.za-cukrownia.lublin.eu
rada@za-cukrownia.lublin.eu

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Za cukrow-
nią – Lidia kasprzak-chachaj 
tel. 691 400 558; tel. 601 269 074
Przewodniczący Rady Dzielnicy Za cukrownią 
– Tomasz kukiełka
 tel. 887 549 734

Dyżury
pełnione w siedzibie Rady: pierwsze poniedziałki 
miesiąca w godz. 16.30-17.30

a u t o p r o m o c j a



JAWNY LubLiN 2(6) •  GRUDZIEŃ 202010

Tegoroczne badanie przedstawia wyniki od 
początku kadencji (grudzień 2018) do listopada 
br. nasz ranking obejmuje 27 spośród 31 miej-
skich radnych. Tylko tych, którzy sprawują swój 
mandat od początku kadencji (ci co dołączyli 
np. rok później mieli mniej czasu na wykazanie 
się, więc nie powinniśmy ich tak samo oceniać).

W ramach badania podliczyliśmy:
• obecności na sesjach rady miasta,
• frekwencję w głosowaniach,
• liczbę złożonych interpelacji (tylko napisa-

nych samodzielnie),
• liczbę zgłoszonych projektów uchwał i sta-

nowisk,
• fakt składania wniosków do budżetu miasta,
• obecność na posiedzeniach komisji,
• dostępność danych kontaktowych na stronie 

urzędu,
Dodatkowe punkty przyznaliśmy za pracę 

w więcej niż trzech komisjach.
W ten sposób zweryfikowaliśmy aktywność 

miejskich radnych. Dzięki temu wiemy, którzy 
pracują na rzecz mieszkańców ze swojej dzielnicy 
i okręgu wyborczego.

Obserwatorów lubelskiej Rady Miasta wyniki 
zapewne nie zdziwią. najaktywniejszym radnym 
(jak dotąd) jest Piotr Popiel (dzielnice Wrotków, 
Dziesiąta, kośminek, Głusk Zemborzyce, Abra-
mowice). nie można mu odmówić pracowitości. 
Opuścił najmniej głosowań, złożył 15 projektów 
uchwał i 52 interpelacje. W naszym badaniu uzy-
skał 31 punktów.

na drugim miejscu znalazł się Marcin No-
wak (dzielnice Wieniawa, Bronowice, Śródmie-
ście, Stare Miasto, Sławinek). Regularnie składa 
interpelacje, ma bardzo wysoką frekwencję w gło-
sowaniach. Jest aktywny na sesjach rady miasta.

na trzecim miejscu ex aequo znaleźli się 
Bartosz Margul (dzielnice Felin, Hajdów-Za-
dębie, kalinowszczyzna, Ponikwoda, Tatary) 
i Stanisław Brzozowski (dzielnice czechów 
Południowy, czechów Północny, Sławin). Obaj 
współpracują z radami dzielnic i są aktywni na 
posiedzeniach Rady Miasta. Brzozowski jest re-
kordzistą złożonych interpelacji.

Więcej informacji o pracy lubelskich rad-
nych, w tym dane kontaktowe do większości 
z nich, znajdziesz na stronie www.bip.lublin.eu/
rada-miasta-lublin/viii-kadencja. Pamiętaj, że 
do radnego możesz zgłosić się w każdej sprawie 
dotyczącej jakości życia w naszym mieście.

Tabela obok prezentuje wybrane aktywności 
oraz sumę przyznanych punktów (wg stanu na 
listopad 2020).� n�KJ

Imię i nazwisko
Interpelacje 

(samodzielne)
Frekwencja 

w głosowaniach
Projekty 
uchwał

Wnioski do budżetu 
2020 i 2021

Punkty za 
aktywność

Piotr Popiel 52 99,9% 15 2 31

Marcin Nowak 50 99,3% 3 2 30

Stanisław Brzozowski 171 94,0% 11 1 25

Bartosz Margul 9 99,8% 5 2 25

Zbigniew Jurkowski 0 95,3% 5 2 24

Magdalena Kamińska 0 98,0% 4 2 23

Zdzisław Drozd 0 93,6% 9 2 22

Marcin Jakóbczyk 11 95,2% 7 2 20

Adam Osiński 10 92,7% 5 2 20

Jarosław Pakuła 0 92,8% 6 2 20

Dariusz Sadowski 6 92,4% 3 2 20

Stanisław Kieroński 6 93,0% 4 2 19

Anna Ryfka 7 95,0% 8 2 19

Monika Orzechowska 19 89,6% 5 2 18

Radosław Skrzetuski 2 97,2% 4 0 14

Zbigniew Ławniczak 18 84,5% 5 2 17

Maja Zaborowska 5 96,6% 7 1 17

Tomasz Pitucha 15 83,5% 7 1 14

Eugeniusz Bielak 10 94,6% 7 1 17

Monika Kwiatkowska 4 87,6% 5 1 13

Małgorzata Suchanowska 14 87,0% 7 2 16

Jadwiga Mach 0 89,7% 3 2 15

Piotr Gawryszczak 3 90,4% 8 1 14

Elżbieta Dados 1 81,5% 3 1 11

Leszek Daniewski 18 81,5% 1 2 13

Robert Derewenda 7 84,9% 4 2 13

Piotr Breś 3 78,9% 11 0 6

Radni bardzo aktywni, przeciętni 
i mało aktywni
Na co dzień powinni współpracować z Radami Dzielnic. Jedni się z tego wywiązują znakomicie, o aktyw-
ności innych nie można wiele powiedzieć. Fundacja Wolności regularnie prowadzi Badanie Aktywności 
Radnych miasta Lublin.

Piotr Popiel (dzielnice Wrotków, 
Dziesiąta, Kośminek, Głusk Ze-
mborzyce, Abramowice)

Marcin Nowak (dzielnice Wie-
niawa, Bronowice, Śródmieście, 
Stare Miasto, Sławinek)

Bartosz Margul (dzielnice Felin, 
Hajdów-Zadębie, Kalinowsz-
czyzna, Ponikwoda, Tatary) 

Stanisław Brzozowski (dzielni-
ce Czechów Południowy, Cze-
chów Północny, Sławin)

NajbaRDzIej aKtyWNI RaDNI
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Monika Kwiatkowska – radna miasta 
Lublin, wcześniej przewodnicząca zarządu 
dzielnicy Rury

Podstawowym zadaniem Rady Dzielnicy jest 
wspieranie działań mających na celu poprawę 
życia mieszkańców. Rada może podjąć inicjatywę 
w sprawie zmiany w rozkładzie jazdy MPk lub 
organizacji ruchu na osiedlu, czy też stworzenia 
miejsca zieleni służącego okolicznym mieszkań-
com. Rada dzielnicy może, także wnosić uwagi do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, opiniuje kluczowe dla mieszkań-
ców kwestie zw. z komunikacją miejską czy in-
westycjami na osiedlu. Rada dysponuje własnym 
budżetem tzw. rezerwą celową, którą przeznacza 
na zaspakajanie najważniejszych potrzeb miesz-
kańców danego terenu. Pomimo że rada dzielnicy 
jest przede wszystkim ciałem opiniodawczym, 
może mieć realny wpływ na jakość życia na da-
nym obszarze. Aktywni członkowie rad dzielnic  
są w stanie pobudzić do działania określone gru-
py społeczne, a także artykułować potrzeby spo-
łeczne nie tylko w stosunku do władz miasta, ale 
też do spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych 
na danym terenie, MOPRów, domów opieki czy 
fundacji lub stowarzyszeń.

W społeczeństwie, a więc i w radach dzielnic 
występują różne podziały i wówczas niekiedy, by 
osiągnąć porozumienie i aby rady mogły funk-
cjonować prawidłowo potrzebna jest sprawna 
komunikacja. komunikacja ponad podziałami 
powinna też odbywać się pomiędzy radami dziel-
nic, a radnymi miasta. Współpraca ich powinna 
odbywać się przede wszystkim w sposób regu-
larny i na bieżąco, ponieważ jedni jak i drudzy 
mają na celu działania dla dobra mieszkańców 
miasta Lublin. Rady dzielnic są najbliżej ludzi 
w danych społecznościach i posiadają wiedzę 
o szczegółowych problemach czy też potrzebach 
tych grup społecznych ale często narzędzia do 
załatwienia sprawy są w rękach radnych rady 
miasta. każdy z nas ma pewien wpływ na stan 

spraw społecznych i spraw miasta. W społeczeń-
stwie obywatelskim, chodzi o branie odpowie-
dzialności za siebie i za innych, o podejmowanie 
wysiłku prowadzenia równoprawnego dyskursu 
i o szacunek dla punktu widzenia i stanowiska 
strony przeciwnej. Przynajmniej trzeba się starać 
zrozumieć, co kieruje postępowaniem drugiego 
człowieka. To może być pierwszy etap na drodze 
do osiągnięcia porozumienia pomiędzy radami 
dzielnic, a radnymi miasta.

Piotr Popiel – radny miasta Lublin, 
wcześniej przewodniczący zarządu 
dzielnicy Wrotków

na pewno można stwierdzić, że zakres kompe-
tencji wpisany do statutu nie jest w pełni wyko-
rzystywany, a sformułowanie:  jednostka pomoc-
nicza Gminy Lublin straciło na przestrzeni lat 
na swojej wartości. Uważam, że zarówno funk-
cjonowanie Rad Dzielnic i Rady Miasta Lublin 
nie będzie przynosić oczekiwanych efektów dla 
rozwoju "naszych lokalnych ojczyzn", jeśli przed-
miotowa współpraca nie zostanie zacieśniona. 
coraz częściej mogę zaobserwować brak nale-
żytej wiedzy o lokalnych problemach zarówno 
wśród członków Rad, jak również wśród Radnych 
RML. coraz rzadziej stosowane są wizje lokalne, 
a rzeczywisty kontakt z mieszkańcami zamiera 
z roku na rok. Z ubolewaniem wskazać również 
należy, że sami mieszkańcy często nie znają wła-
snych przedstawicieli we wskazanych podmio-

Mówią o dzielnicach...
Pracowali w Radach Dzielnic. Dziś są w Radzie Miasta. Przeczytaj, co miejscy radni mówią o współpracy 
z Radami Dzielnic.

tach. Ostatnie lata pokazują przykrą tendencję 
funkcjonowania Rad Dzielnic, których działania 
skupiają się w praktyce na rozdysponowaniu re-
zerwy celowej. Rzadkością stały się spotkania 
z udziałem dyrektorów poszczególnych jednostek 
funkcjonujących na terenie dzielnic, jak również 
innymi z Prezydentem i jego zastępcami.

Jednym z największych problemów współ-
pracy między Radnymi a Radami Dzielnic jest 
brak wzajemnej znajomości. nie ma możliwości, 
aby współpraca w jakikolwiek sposób układała 
się, jeśli Radni RML nie są zapraszani na posie-
dzenia Rad Dzielnic, jak również nie przyjmowali 
stosownych zaproszeń, co również (częściowo) 
ma miejsce. Takie wzajemne odizolowanie nigdy 
nie doprowadzi do konstruktywnego rozwiązania 
bieżących problemów. Przez 6 lat wypełniając 
mandat radnego uczestniczyłem w kilku (max. 
5) posiedzeniach, kiedy Przewodniczący Rady 
podzielił się informacją, jakie interpelacje zostały 
złożone z danej dzielnicy na ręce Prezydenta lub 
który radny interweniował w inny sposób w da-
nej sprawie (tu trochę częściej).

W praktyce przesyłanie informacji/zaproszeń 
na posiedzenia Rad Dzielnic (nie wspominając 
o porządku posiedzenia, czy też załączonych pro-
jektach uchwał) w mojej ocenie należy uznać za 
rzadkość. Problematycznym również pozostają 
terminy zwoływanych posiedzeń, których, po no-
welizacji statutów, jest po prostu więcej. Trudno 
jednak pogodzić uczestnictwo w obowiązkowych 
posiedzeniach komisji przed sesjami, z uczestnic-
twem w posiedzeniach Rad Dzielnic. Zaznaczyć 
należy, że harmonogram sesji RML na dany rok 
kalendarzowy wydaje się być dokumentem zu-
pełnie nie znanym.

Dobre praktyki współpracy rad dzielnic z radnymi
Zarówno radni miejscy jak i członkowie rad dzielnic 
zgodnie wskazują, że podstawą współpracy między 
nimi jest wzajemne zrozumienie. Współpraca w Lublinie 
objawia się np. Poprzez organizację dyżurów radnego 
w siedzibie rady dzielnicy, zapraszaniu radnych na po-
siedzenia rady dzielnicy, wspólnym ustalaniu priorytetów 
budżetowych. Jak zauważa jeden z miejskich radnych: 
„dla mnie najcenniejsze jest formułowanie wniosków 
budżetowych (przez rady dzielnic). Np. na Hajdowie 
sam bym się nie domyślił, że potrzeba wstawić gdzieś 
4 latarnie.”
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przekonaj się, jak miasto Lublin wykorzystuje 

pieniądze publiczne pochodzące z twoich podatków.
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Patrz z nami władzy na ręce – dołącz do Fundacji Wolności!
Oferujemy:
• umowę wolontariacką i ubezpieczenie nnW,
• szkolenie wprowadzające,
• wsparcie eksperckie,
• możliwość realizacji własnych pomysłów

zgłoś się już dziś:  tel. 513 97 95 97 • kontakt@fundacjawolnosci.org

Czy wiesz, że…
Pierwszy był Hajdów

Pierwszą dzielnicą, która powstała w Lublinie był 
Hajdów-Zadębie. Zasługa należy do zdetermino-
wanych mieszkańców tamtych terenów. Ostatnią 
(chronologicznie) dzielnicą, która się wyodrębniła 
było Śródmieście. Powstało z terenów, które pozo-
stały po ukonstytuowaniu się ościennych dzielnic. 
Pewnie dlatego dzielnica jest taka rozległa – od ul. 
Obywatelskiej na północy po ul. Muzyczną w po-
łudniowej części.

Z Rady Dzielnicy do Rady Miasta

W wyborach samorządowych komitety szukają 
kandydatów wśród członków Rad Dzielnic. Wszak 
są tam znani i lubiani społecznicy. Po ostatnich wy-
borach w radzie miasta zasiadło pięcioro radnych, 
którzy do tej pory działali w Radach Dzielnic. To 
oznaka docenienia pracy społecznej i nobilitacja. 
na poziomie Rady Miasta problemy są większe, ale 
i odpowiedzialność i zakres działania znacznie szer-
szy. To też naturalna ścieżka kariery samorządowej.

Rada Dzielnicy decyduje wspólnie 
z mieszkańcami

cześć rad dzielnic zachęca mieszkańców do współ-
udziału przy podejmowaniu decyzji, przy przy po-
dziale pieniędzy na sfinansowanie ważnych dla 
mieszkańców potrzeb. Taką inicjatywę w tym roku 
wykazała np. Rada Dzielnicy Wrotków, która zapro-
siła mieszkańców do zgłaszania propozycji zadań 
do sfinansowania z rezerwy celowej. informacje 
społecznicy rozplakatowali na terenie dzielnicy.

Mieszkańcy nie znają 
 swoich dzielnic

Z badań przeprowadzonych kilka lat temu przez 
studentów Wydziału Politologii UMcS wynika, 
że większość mieszkańców nie zna swojej rady 
dzielnicy. Są tacy, którzy nawet nie wiedzą, w jakiej 
dzielnicy mieszkają. niedawno społecznicy z Rad 
Dzielnic wspólnie z Fundacją Wolności wystąpili 
z wnioskiem do Prezydenta, aby na każdym przy-
stanku zamieścić informację o dzielnicy. Aby nie 
było więcej wątpliwości co do lokalizacji. Jeśli po-
mysł się spodoba i znajdą się pieniądze w budżecie, 
już w przyszłym roku odpowiednie oznakowanie 
pojawi się na przystankach komunikacji miejskiej.

Jeden dzielnice rosną, inne się kurczą

Węglin Południowy to najszybciej rozbudowu-
jąca się dzielnica w Lublinie. Rocznie przybywa 
w mniej nawet tysiąc mieszkańców. natomiast 
po kilkuset mieszkańców rocznie wymeldowuje 
się w dzielnicach centralnych – Śródmieściu i na 
Rurach. W tym roku tylko do sierpnia z tych 
dwóch dzielnic ubyło 570 mieszkańców (według 
danych meldunkowych).
 n�KJ

a u t o p r o m o c j a

fo
t. 

M
ar

io
la

 Ta
rn

ow
sk

a


