
STASZIC MA NOWĄ  
SALĘ GIMNASTYCZNĄ
Dobiega końca budowa sali gimnastycznej oraz 
boisk sportowych dla I Liceum Ogólnokształ
cącego im. Stanisława Staszica. /str. 3
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DOBRE POMYSŁY 
MIESZKAŃCÓW
14 mln zł trafi w tegorocznej edycji na 
realizację projektów zgłoszonych do Budżetu 
Obywatelskiego.   /str. 7

WYCZEKIWANY REMONT  
UL. KS. J. POPIEŁUSZKI
Miasto przebuduje skrzyżowanie oraz wyremontuje 
nawierzchnię ul. ks. Jerzego Popiełuszki. To bardzo 
wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. /str. 6
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W LUBLINIE
Pierwszy etap Tour 
de Pologne kończył 
się na Krakowskim 
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kibiców.  /str. 8
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CZAS NA 
JARMARK

Zależy mi na atrakcyjnym centrum
ROZMOWA | Z ŁUKASZEM BILIKIEM, NOWYM MENADŻEREM ŚRÓDMIEŚCIA LUBLINA
Redakcja: Ma pan jakieś  
ulubione miejsca  
w Śródmieściu Lublina?
Łukasz Bilik, Menadżer Śródmie-
ścia: – Takich miejsc jest bardzo dużo. 
Lubię chodzić na przykład na plac po-
łożony z tyłu bazyliki ojców Domi-
nikanów. To miejsce znajdujące się 
w samym sercu Starego Miasta, a jed-
nak pozwalające skorzystać z chwi-
li wytchnienia i względnego spokoju. 
Poza tym można stamtąd podziwiać 

piękną panoramę na wschodnią i po-
łudniowo-wschodnią część miasta.

Co by pan szczególnego polecił  
do odwiedzenia, zobaczenia?
Warto rozpocząć zwiedzanie miasta 
np. od Lubelskiej Trasy Podziemnej. 
Spacer zabytkowymi piwnicami sta-
romiejskimi, który już sam w sobie 
dostarcza wielu emocji, jest jedno-
cześnie wędrówką w czasie pozwala-
jącą odkryć przeszłość miasta. 

Ma się pan zajmować  
m.in. organizacją przestrzeni 
w centrum miasta. Nie uważa 
pan, że ścisłe centrum Lublina 
robi się już trochę za małe? 
Co możemy zrobić, żeby je 
„optycznie” powiększyć?
Tak niestety jest i wpływ na to ma 
wiele czynników. Dużo zależy od spo-
sobu korzystania z przestrzeni ogól-
nodostępnych. Dlatego istotne w tym 
względzie jest według mnie ograni-

czenie liczby pojazdów w ścisłym 
centrum, uporządkowanie kwestii 
związanych z mobilnymi punkta-
mi handlowymi czy ograniczenie 
reklam. Chciałbym, abyśmy korzysta-
jąc z dobrych praktyk innych miast 
w Europie i w Polsce, krzewili świa-
domość mieszkańców i poczucie od-
powiedzialności za to, jak wygląda 
nasze miasto, a zwłaszcza jego cen-
tralna część.  
 Więcej na str. 4

Po fantastycznym lipcowym 
weekendzie ze sztukmistrzami, 
przed nami pełna wrażeń 
końcówka lata. Największym 
wydarzeniem drugiej 
połowy sierpnia będzie 
festiwal Re:tradycja – Jarmak 
Jagielloński.

Tematem przewodnim części rze-
mieślniczej festiwalu jest w tym roku 
biżuteria.  Na stoiskach twórców znaj-
dzie się zarówno polska, jak i litew-
ska biżuteria z bursztynu, różnorodne 
formy metalowych ozdób pochodzą-
cych z regionów bałtyckich, misternie 
tkane krajki i pasy, wyroby kaletni-
cze góralskich mistrzów, czapki trady-
cyjne, takie jak gamerki, magierki czy 
maciejówki, a także ukraińskie korale 
i wieńce ślubne. Festiwal będzie oka-
zją nie tylko do zobaczenia czy naby-
cia wyjątkowych dzieł sztuki ludowej, 
ale także do przekonania się, z jaką 
perfekcją i wprawą pracują zaprosze-
ni twórcy. Wielu z nich będzie prowa-
dziło pokazy wyrobu swoich prac.

Na Błoniach pod Zamkiem w so-
botę i niedzielę ponownie zostanie 
zorganizowane Podwórko Re:tra-
dycji, wypełnione dawnymi grami 

i zabawami.  
Na uczestników jarmarku cze-

kają też koncerty muzyki tradycyj-
nej, czy też inspirowanej tradycją. 

Podczas trzech muzycznych dni 
festiwalowych zespoły będą wy-
stępować na scenie głównej, umiej-

scowionej na Błoniach pod Zamkiem, 
oraz w kameralnej przestrzeni bazy-
liki oo. Dominikanów.  Artyści zabiorą 
widzów w miejsca, w których styka-
ją się i przenikają ze sobą trzy kultury: 
wschodniej Polski oraz zachodniej czę-
ści Ukrainy i Białorusi. 

Grzegorz Rzepecki, dyrektor 
Warsztatów Kultury – organizatora 
imprezy, szczególnie poleca moduł 
kinowy, poświęcony w tym roku 
Ukrainie.Fo
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Tysiące mieszkańców  
i gości Lublina bawiło się 
w ostatni weekend lipca 
na kolejnej już 13. edycji 
lubelskiego Carnavalu 
Sztukmistrzów.

Niesłabnącym powodzeniem wi-
dzów cieszą się pokazy buskerów, 
ulicznych artystów, którzy ocza-
rowują przechodniów, a chodni-
ki zamieniają w sceny, na których 
zarabiają na życie. W tym roku Lu-
blin odwiedziło międzynarodowe 
towarzystwo artystów ulicznych, 
m.in. ulubieniec lubelskiej wi-
downi – iluzjonista z Filipin Magic 
Mark!, człowiek orkiestra z Hisz-
panii Mauro Wolynski ze swoim 
show „The Great Wolynski” i zakrę-
cony (w hula-hoopie) klaunowski 
kobiecy duet Menayerí Circo z Ar-

gentyny. Nie zabrakło również pol-
skiego akcentu. Krzysztof Kostera 
w spektaklu „Niebezpieczne rze-
czy” zabrał nas  w pełen dramatur-
gii świat cyrkowych umiejętności. 

Program został przygotowany tak, 
aby każdy mógł zobaczyć wszyst-
kie konkursowe spektakle.

Carnaval to także Urban Highline 
Festival, dzięki któremu przestrzeń 

wydarzeń wzbogaciła się o pod-
niebną scenę. Publiczność mogła 
podziwiać slacklinerów balansują-
cych na taśmach w okolicach Stare-
go Miasta i Śródmieścia. Jednak dla 
uczestników z całego świata festi-
wal jest czymś dużo większym. To 
doroczne święto miłośników slac-
kliningu, podczas którego dzielą 
się oni swoją pasją, wiedzą i zdoby-
tym doświadczeniem. 

Nie zabrakło również spektakli 
w namiocie cyrkowym i licznych 
atrakcji przenoszących widzów 
w niezwykły świat cyrku. W sobo-
tę wieczorem plany organizatorom 
pokrzyżowała pogoda. Z powo-
du burzy część nocnych wydarzeń 
musiała zostać przeniesiona. Lu-
belski Carnaval Sztukmistrzów to 
największa i najważniejsza impre-
za sztuki nowego cyrku w tej czę-
ści Europy.

NOWE GODZINY 
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Od 1 sierpnia zmienią się godziny pracy i obsługi 
w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Lublin  

przy ul. Czechowskiej 19A. W poniedziałki obsługa 
klientów będzie odbywała się w godz. 9.15–16.30, 
a w pozostałe dni tygodnia – wtorki, środy, czwartki 
i piątki w godz. 7.45–14.30. Wizytę w Wydziale warto 
wcześniej zarezerwować przez internet na stronie 
rezerwacja.lublin.eu. Kolejne terminy dostępne są 
z 5-dniowym wyprzedzeniem.
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SZANOWNI 
PAŃSTWO, 

Po trudnym dla naszego miasta i mieszkańców 
okresie stagnacji spowodowanej pandemią, Lu-

blin znów tętni życiem i obdarza energią. Za sprawą 
powrotu sztandarowych festiwali odbywających się 
w przestrzeni miasta, możemy znów poczuć klimat, 
za którym tęskniliśmy – miasta inspiracji w swojej 
najpiękniejszej odsłonie. 

Za nami zachwycająca Noc Kultury, która w tym 
roku po raz kolejny przyciągnęła tłumy zwiedza-
jących, niezwykły festiwal muzyczny Wschód 
Kultury – Inne Brzmienia, a także spektakularny 
Carnaval Sztukmistrzów, prezentujący sztukę no-
wego cyrku w przestrzeniach Śródmieścia. 

Przed nami kolejne emocje i wydarzenia, które 
przybliżą nam kulturę w sposób nieoczywisty. 
Odświeżona odsłona Jarmarku Jagiellońskie-
go Re:tradycja przedstawi dziedzictwo zarówno 
w aspekcie twórczości kulturalnej, jak i działalno-
ści twórców ludowych. Dziś, sięgając do historii 
i wspólnych doświadczeń, tradycję odnajdujemy 
we współczesności. Mam nadzieję, że tegorocz-
na edycja Jarmarku, jak i innych zaplanowanych 
w trakcie wakacji wydarzeń, dostarczy Państwu 
niezapomnianych wrażeń. 

 � Beata Stepaniuk-Kuśmierzak,  
Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji 

FONNTANNA  
Z POKAZAMI

Fontanna multimedialna w Lublinie jest jedną 
z najnowocześniejszych w Polsce, a nawet 

Europie. Do końca wakacji będzie można zobaczyć 
jeszcze kilka pokazów.

Cały kompleks złożony jest z dziewięciu wodo-
trysków, siedmiu zdrojów, fontanny spiralnej oraz 
głównej, multimedialnej, wyposażonej w 227 dysz. 
Fontanna składa się także z 319 reflektorów, które 
tworzą wielobarwne sekwencje.

Na razie powstało 10 lubelskich pokazów, które 
można oglądać od maja do sierpnia, co weekend, 
w piątki i soboty o godz. 21.00. W piątek (19 sierpnia) 
będzie można zobaczyć pokaz Czarcia Łapa i Unia 
Narodów, a dzień później (sobota, 20 sierpnia) – Wie-
niawski, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego 
oraz Anioły Lubelskie. W ostatni weekend wakacji na 
fontannie zostanie zaprezentowana Symfonia Nauki 
i Unia Narodów (piątek, 26 sierpnia) oraz Wieniawski 
IMPRO, Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego 
i Sen o Mieście (sobota, 27 sierpnia). 

WIELKOFORMATOWA GRAFIKA | ANTYSMOGOWY MURAL NA WIENIAWIE
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Będzie nowa szkoła
Lubelscy radni zgodzili 
się na zakup pierwszych 
działek przy ul. Jemiołuszki 
pod budowę nowej szkoły. 
W miejskich zasobach 
w tej części Lublina brakuje 
działek, które mogłyby 
być przeznaczone na cele 
oświatowe. 

Tempo powstawania nowych 
budynków mieszkalnych na 
Węglinie Południowym jest 
większe niż opisywały to pro-
gnozy. Dodatkowo, kolejna 
reforma w oświacie spowodo-
wała, że uczniowie klas VII i VIII 
wrócili do szkół podstawowych. 
Dlatego placówka zbudowana 
przy ul. Berylowej jest już nie-
wystarczająca. Miasto przygo-

towuje już nową inwestycję, by 
zapewnić komfort nauki i pracy 
dla uczniów oraz pracowników 
szkoły. 

Według prognoz demogra-
ficznych w latach 2025–2026 
liczba uczniów będzie wyno-
siła ok. 1700, czyli łącznie 70 
oddziałów. – Przy tak dużej 
liczbie dzieci, którym musi-
my zapewnić możliwość re-
alizacji obowiązku szkolnego, 
potrzeba budowy nowego 
obiektu oświatowego w dziel-
nicy Węglin Południowy jest 
bezdyskusyjna. Obowiązujący 
plan zagospodarowania prze-
strzennego umożliwia budowę 
takiego obiektu właśnie przy 
ul. Jemiołuszki – mówi Mariusz 
Banach, Zastępca Prezydenta 
ds. Oświaty i Wychowania.

Dobiega końca budowa sali 
gimnastycznej oraz boisk 
sportowych dla I Liceum 
Ogólnokształcącego  
im. Stanisława Staszica.

Gotowe jest boisko wielo-
funkcyjne, m.in. do siatkówki 
i koszykówki, wraz z bieżnią 
i skocznią. Na boisku do piłki 
nożnej zamontowana zosta-
ła syntetyczna trawa. Wokół 
obu boisk pojawiły się piłko-
chwyty oraz oświetlenie. Przy 
nowym budynku i łączniku 
oraz w środku obiektu prowa-
dzone są ostatnie prace wy-
kończeniowe.  

– Finalizujemy największą 
tegoroczną inwestycję z za-
kresu sportu. Po wakacjach 
udostępnimy młodzieży prze-
stronne i nowoczesne zaplecze 
sportowe. Nowa infrastruktura 
poprawi warunki pracy i nauki 
– mówi Krzysztof Żuk, Prezy-
dent Miasta Lublin.

Nowo wybudowana sala gim-
nastyczna ma prawie 2000 mkw.  
powierzchni i wymiary 44 m  
na 24 m. Na parterze oraz 
w kondygnacj i  podziem -
nej powstało zaplecze tech-
niczno-szatniowe (6 szatni,  
2 magazyny), a na piętrze – 3 sale  

lekcyjne przeznaczone do pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych. 
Nowy obiekt został połączony 
z istniejącym budynkiem szko-
ły. Prace przy budowie sali gim-
nastycznej na potrzeby I LO  
przy Alejach Racławickich trwa-
ły od jesieni ubiegłego roku.  Na 
inwestycję Miasto otrzymało 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu w kwocie blisko 7 mln zł, 
zaś wartość robót budowlanych 
wyniosła ponad 13 mln zł. 

To nie jedyne duże inwesty-
cje szkolne w Lublinie. O dwa 
skrzydła rozbudowywana 
jest Szkoła Podstawowa nr 52. 
Nowy budynek będzie miał 
trzy kondygnacje nadziemne 
i jedną podziemną, gdzie zloka-
lizowanych będzie 16 pracow-
ni dydaktycznych z zapleczami 
(dwie na parterze oraz po sie-
dem sal na I i II piętrze), pokój 
nauczycielski, pokój dyrekto-
ra, pomieszczenia administra-

cyjne, socjalne, porządkowe, 
sala do gimnastyki korekcyjnej, 
toalety. Z kolei w kondygnacji 
podziemnej znajdą się szatnie, 
pomieszczenia gospodarcze 
i techniczne. 

Nowy segment przedszkol-
ny powstaje przy Zespole Szkół 
nr 12 przy ul. Sławinkowskiej. 
W budynku szkolnym przy  
ul. Farbiarskiej trwa przebudo-
wa parteru budynku na przed-
szkole.
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Staszic ma nową 
salę gimnastyczną

Na ścianie budynku LPEC S.A. 
przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie 

powstał nowy mural. Ma ponad 15 m 
wysokości i prawie 6 m szerokości. 

Mural przedstawia symboliczny 
przekrój bloku mieszkalnego i jego 
mieszkańców w różnym wieku 
i wykonujących różne czynności. 
Zwraca w ten sposób uwagę na to, 
że nigdy nie jest za późno na zmianę 
naszych przyzwyczajeń i naukę 
nowych. Tak młode, jak i starsze 
pokolenie w pełni świadomie 
powraca do naturalnych rozwiązań 
oszczędzających nasze środowisko. 

W przystępny sposób prezentuje 
zależności między naszymi wyborami 
a ich konsekwencjami dla środowiska 
naturalnego.

Obraz powstał przy użyciu  
mocnych, radosnych kolorów, 
które symbolizują ciepłe relacje 
międzyludzkie i życie w zgodzie 
z naturą, w środowisku pozbawionym 
zanieczyszczeń i smogu. 85 mkw. 
powierzchni muralu zostało 
pokrytych lakierem antysmogowym, 
pochłaniającym zanieczyszczenia. 
Mural oczyszcza tyle powietrza,  
co 25 dużych drzew liściastych!

W ostatni weekend sierpnia 
odbędzie się jedenasta 

edycja Chonabibe Festiwalu, który 
od lat przedstawia topowych 
i najciekawszych artystów polskiej 
sceny urban. W tym roku zagrają 
m.in. Pezet, Mrozu, Szczyl, Paulina 
Przybysz.

 – Obok głośnych nazwisk pojawiają 
się zawsze takie, które trzeba poznać. 
Mamy do tego nosa. To u nas jedne 
z pierwszych koncertów w karierze 
zagrali m.in. PRO8L3M, Mery Spolsky 
czy Otsochodzi – mówi dyrektor 
artystyczny wydarzenia Hubert 
Pyrgies.

Oprócz uznanych nazwisk, czyli 
Pezeta, Mroza, Smolastego, Pauliny 
Przybysz i Chonabibe, w tym roku 

można będzie posłuchać nowych 
głosów urban: Szczyla, Kukona 
i Mięthe.

Festiwal odbędzie się na lubelskiej 
Marinie nad Zalewem Zemborzyckim: 
– Śmiało możemy powiedzieć, że 
jesteśmy festiwalem dla młodych (też 
duchem) fanów miejskich brzmień 
– rapu, popu, jazzu, r’n’b. Mamy 
propozycje zarówno dla tych, którzy 
zupełnie nie orientują się w nowych 
trendach muzycznych, jak i tych, 
którzy chcą świeżości na polskim 
rynku – mówi Krzysztof Szmydt, 
organizator Festiwalu.

Festiwal jest częścią wydarzeń 
organizowanych przez Miasto 
Lublin w ramach Europejskiej Stolicy 
Młodzieży 2023.

Kolejnych kilkadziesiąt domowych 
instalacji do zatrzymywania desz-

czówki powstanie w tym roku w Lu-
blinie. Będą to przede wszystkim 
zbiorniki podziemne i nadziemne.

Do miejskiego programu „Złap 
deszczówkę” wpłynęło w tym roku  
55 wniosków. Do tej pory zawarto  
28 umów z mieszkańcami. Część 
nowych systemów, tak jak zade-
klarowali wnioskodawcy, powinna 
powstać już w wakacje, a większość 
będzie gotowa do końca paździer-
nika. Zgodnie ze złożonymi wnio-
skami tegoroczne dotacje obejmują 
inwestycje w dzielnicach: Sławin, 
Czechów, Sławinek, Węglin, Zembo-
rzyce, Rury, Wrotków, Dziesiąta, 
Abramowice, Głusk i Ponikwoda.

– Zainteresowanie taką formą 
wsparcia jest wysokie. To pokazu-
je, że mieszkańcy mają świadomość 
skali problemów, jakie niosą zmiany 
klimatyczne – mówi Blanka Rdest-
-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Mia-
sta Lublin. – Deszczówki możemy 
z powodzeniem używać do niewyma-
gających celów gospodarczych, takich 
jak podlewanie ogrodów czy mycie 
samochodów. 

W ramach Programu ochrony za-
sobów wodnych dla miasta Lublina 
mieszkańcy co roku mogą liczyć na 
wsparcie w wysokości 70 proc. ponie-
sionych kosztów kwalifikowanych, 
maksymalnie do 5 tys. zł na jedną nie-
ruchomość. 

//  NOWE TRAWIASTE BOISKO PRZY I LO IM. STASZICA

//  NA PLACU PO FARZE BĘDZIE NOWY SKWERStare Miasto i sztukmistrze
WYDARZENIE | UDANA 13. EDYCJA LUBELSKIEGO FESTIWALU NOWEGO CYRKU

//  POŁYKACZ OGNIA POD BRAMĄ KRAKOWSKĄ

//  MAGICZNE KOŁO //  BUSKER

//  URBAN HIGHLINE

Biblioteka ma już 10 lat
Biblioteka Multimedialna 
Biblio przy ul. Szaserów 
ma już dziesięć lat. To 
miejsce chętnie odwiedzane 
przez mieszkańców, 
przyciągające niezwykłą 
ofertą zbiorów oraz 
wydarzeń i jednocześnie 
przełamujące stereotyp 
biblioteki wyłącznie 
gromadzącej tradycyjne 
książki. 

Biblio, czyli Filia nr 32 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lubli-
nie, to połączenie tradycyjnej 
biblioteki oraz nowoczesnej 
mediateki pozwalającej na roz-
wijanie pasji oraz zaintereso-
wań użytkowników w każdym 
wieku.  W ciągu ostatnich 10 lat  
odwiedziło ją niemal 850 tys. 
osób. Wypożyczono ponad 
730 tys. egzemplarzy zbiorów, 
z czego ponad 330 tys. stano-
wiły zbiory multimedialne, 
a niemal 400 tys. książki.

– Renoma i atrakcyjność Bi-
blio pozwala również nawią-
zywać współpracę z wieloma 
podmiotami organizującymi 
spotkania z wybitnymi posta-
ciami kultury.  Odbyły się m.in. 

dwie edycje festiwalu „Zo-
bacz mój głos. Festiwal po-
ezji miganej”. To unikalne 
wydarzenie, które ma na celu 
tworzenie warunków zapew-
niających osobom z dysfunk-
cją słuchu uczestnictwo w życiu 
kulturalnym miasta i podnie-

sienie świadomości społecz-
nej w zakresie potrzeb tych 
osób – mówi Piotr Tokarczuk, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Łopa-
cińskiego w Lublinie.

Aktualnie zasoby Biblio two-
rzy 21 tys. książek oraz ponad 

//  BIBLIOTEKĘ CHĘTNIE ODWIEDZAJĄ DZIECI

//  MURAL NA BUDYBKU LPEC

Nowe miejsca  
na Starym Mieście
Dwa nowe zielone  
zakątki, z nowymi 
krzewami, kwiatami 
i ławkami, powstaną 
w centrum Lublina.

Chodzi o skwer im. bł. ks. A. Za-
wistowskiego między ul. Wy-
szyńskiego i Misjonarską oraz 
przy ul. Grodzkiej, obok MDK 
„Pod Akacją”. 

– Obydwa miejsca są wyjąt-
kowe. Nowa zieleń i kwitnące 
rabaty w otoczeniu historycz-
nej zabudowy będą najlepszym 
uzupełnieniem tej przestrzeni, 
zaś mała architektura sprawi, że 
miejsca te staną się też bardziej 
funkcjonalne. Nowe urządze-
nie skwerów to projekty z Zie-
lonego Budżetu – mówi Hanna 
Pawlikowska, Miejski Architekt 
Zieleni.

Na skwerze im. bł. ks. A. Za-
wistowskiego pozostaną istnie-
jące drzewa. Dosadzone będą 
funkie i barwinki, które są do-
brane do mocno zacienionego 
terenu. Z kolei około 70 białych 
hortensji drzewiastych ma pod-
kreślić ozdobną funkcję skweru, 
stanowiąc jasne tło dla miejsc 
odpoczynku. Przy alejkach po-
wstaną dwa niewielkie placyki, 
na które trafi 5 stylizowanych 
ławek z oparciami. Na skwerze 
zaprojektowano także nowy 

układ alejek z ciemnobrązo-
wego bruku. Zniszczone scho-
dy wraz z fragmentem ścieżki 
z płyt kamiennych w części pro-
wadzącej do ul. Misjonarskiej 
będą zdemontowane i zastąpio-
ne nowymi granitowymi stop-
nicami oraz alejką. Pojawi się 
nowa drewniana pergola, która 
stanie w miejscu istniejącej. 
Cały obszar przejdzie rekulty-
wację i otrzyma nowe trawniki. 
W samym środku skweru za-
planowano montaż siedmiu de-
koracyjnych białych kul różnej 
wielkości.

Skwer przy przy ul. Grodz-
kiej 11 powstanie w sąsiedz-
twie MDK „Pod Akacją”. Z tego 
miejsca rozciąga się charakte-
rystyczny dla Lublina widok 
na Zamek Lubelski oraz pa-
noramę miasta. Nowy projekt 
ma poprawić jego walory wi-
zualne i funkcjonalne. Staną tu 
dwa drewniane podesty o dłu-
gości 11 i 15 m, pełniące rolę 
utwardzonych chodników, 
które będzie można wykorzy-
stać również na plenery ma-
larskie i rysunkowe. Na podest 
trafią dwa drewniane siedzi-
ska w formie kostki oraz trzy 
składane, zamontowane przy 
murze ławki. Ceglany mur, ele-
ment fortyfikacji miejskich, 
będzie oczyszczony i napra-
wiony. 

13 tys. zbiorów multimedial-
nych. Mieszkańcy mogą z nich 
korzystać w tzw. wolnym do-
stępie, co oznacza, że są przy-
gotowane do wypożyczenia 
i czytelnik przychodzący do 
biblioteki może wypożyczyć 
każdy dokument, który znajdzie 
na półkach. A są tu m.in. kolek-
cje teatralne, balet czy stare kino 
polskie. Biblio jest jedyną filią bi-
blioteczną gromadzącą w szero-
kim zakresie zbiory komiksowe 
dostępne do swobodnego wy-
pożyczenia przez czytelników. 
W jej zasobie znajduje się ponad 
150 gier planszowych, z których 
czytelnicy mogą korzystać pod-
czas pobytu w filii, a także w ra-
mach zorganizowanych spotkań 
klubu gier planszowych. Niektó-
re z nich mają już status unikal-
nych, niedostępnych na rynku.

W Biblio zorganizowano 
ponad 3700 wydarzeń kul-
turalno-edukacyjnych, z któ-
rych skorzystało około 100 tys. 
osób. W specjalnie przystoso-
wanej do pokazów filmowych 
sali odbyło się ponad 800 se-
ansów, gromadząc kilkanaście 
tysięcy widzów. Także w Biblio 
otwarto pierwszą w mieście, 
darmową wypożyczalnię rowe-
ru cargo.
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Redakcja: Mieszkańcy 
Lublina wskazują na 
potrzebę zwiększenia liczby 
nasadzeń w centrum. Gdzie 
widzi pan miejsca na zieleń?

Łukasz Bilik: Gęsta zabudowa 
oraz obowiązujące podziały 
geodezyjne nieco ogranicza-
ją nam możliwości działania. 
Znacząca część nieruchomości 
stanowi własność prywatną. 
Szansę upatruję w tych nale-
żących w 100 procentach do 
miasta, a więc w zamkniętych 
podwórkach, pasach drogo-
wych ulic i choćby ścianach 
budynków. Mam już wstęp-
ną listę takich nieruchomości. 
Teraz będziemy dokonywać 
ich oceny pod kątem możliwo-
ści nasadzeń.
W jaki inny sposób można 
jeszcze wprowadzić zieleń 
na Stare Miasto?
ŁB: Do ulokowania pnączy 
możemy wykorzystać ściany 
budynków czy mury. To do-
skonała forma nie tylko po-
prawy estetyki zabudowy, ale 
dająca wiele korzyści. Są to 
rośliny szybko rosnące, mało 
wymagające, dlatego dobrze 
przyjmują się zarówno na 
oświetlonej, jak i zaciemnio-
nej ścianie domu. Pnącza do-
datkowo zapewniają czystsze 
i świeższe powietrze oraz osu-
szają teren wokół budynku.
Kiedy i gdzie pojawią się 
zapowiadane pnącza?
ŁB: Typujemy nieruchomości 
należące do miasta, bo też tam 
najszybciej przebiegać będzie 
proces decyzyjny. Jako jedną 
z pierwszych lokalizacji, które 
bierzemy pod uwagę, jest ścia-
na kamienicy przy Rynku 13 
od strony podwórza. To bar-
dzo ciekawa lokalizacja, która 
daje też możliwość podziwia-
nia nowych nasadzeń dla osób 
idących ul. Jezuicką w kierun-
ku i od strony Teatru Starego. 
Innym bardzo ciekawym i ma-
lowniczym miejscem jest mur 
przy schodach zbudowanych 
w 1874 roku w celu połączenia 
ulicy Kowalskiej i placu Ryb-
nego, a od 2004 roku zwanym 
Zaułkiem Hartwigów. Prze-
chodzę tamtędy niemal co-
dziennie i za każdym razem 
odnoszę wrażenie, że jeste-
śmy w stanie bardziej efektyw-
nie wykorzystać potencjał tego 
miejsca.
Co dalej z woonerfami 
w Śródmieściu, o których 
długo dyskutowano i po-
wstały już nawet wstępne 
projekty?
ŁB: Dużo wskazuje na potrze-
bę stworzenia takich prze-
strzeni w Lublinie, dlatego 
zostały opracowane wstępne 
koncepcje dla ul. Szambelań-
skiej, Gilasa, Przechodniej, Zie-
lonej i fragmencie ul. Staszica. 

To dopiero pierwszy krok. Za-
leżało nam na poznaniu opinii 
mieszkańców.
Wskazuje pan na koniecz-
ność poprawy estetyki 
instalowania reklam na 
budynkach i w pasach 
drogowych oraz gospodarki 
odpadami w Śródmieściu. 
W jaki sposób zamierza 
pan egzekwować obowią-
zujące przepisy i zasady?
ŁB: Zwiększona liczba po-
jemników na odpady, a także 
sprawy dotyczące ładu zwią-
zanego z reklamami to tematy 
najtrudniejsze. Wciąż nieste-
ty bardzo często panuje mylne 
przeświadczenie o tym, że jeśli 
zamiast jednej zachowującej 
dobry smak i estetykę rekla-
my zamieścimy kilka albo też 
jedną bardzo dużą i kolorową, 
jej skuteczność będzie więk-
sza. Moim zdaniem jednak ele-
menty reklamowe w pierwszej 
kolejności świadczą o pozio-
mie oferty, z którym jako klien-
ci chcemy się identyfikować. 
Do tego chcę przekonywać. 
W Lubelskiej Księdze Standar-
dów mamy dużo cennych uwag 
i wskazówek, z których po-
winniśmy korzystać. Wszyst-
kie ewentualne nowe regulacje 
będę konsultował z mieszkań-
cami oraz przedsiębiorcami.
A co z gospodarką odpa-
dami?
ŁB: Problem z pojemnikami na 
odpady pojawił się po wpro-
wadzeniu nowelizacji ustawy 

o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Niestety, 
niewielka ilość altan śmietni-
kowych oraz ich pojemność 
przełożyła się na obecny stan 
rzeczy. Jest to bezwzględ-
nie problem, z którym będę 
chciał się zmierzyć. Wiele 
miast postanowiło rozwiązać 
go poprzez instalowanie pod-
ziemnych i półpodziemnych 
pojemników. Ale ulokowanie 
pod ziemią pojemników prze-
znaczonych wyłącznie dla lo-
kali mieszkalnych nie do końca 
może przynieść efekt.
Chce pan wspierać i promo-
wać ginące zawody. W jaki 
sposób?
Mamy analizę, jaka część loka-
li znajdujących się w zasobach 
miasta wynajmowanych jest 
na potrzeby działalności zwią-
zanych ze świadczeniem np. 
usług szewskich czy krawiec-
kich. Z niektórymi przedsiębior-
cami rozmawiałem, by zapytać, 
co jest dla nich największym 
utrudnieniem w prowadzeniu 

działalności i gdzie upatrują naj-
większe zagrożenie dla dalsze-
go funkcjonowania. Większość 
z nich skarżyła się wówczas na 
wysokie podatki, ale też na stale 
malejący popyt na tego rodzaju 
usługi. Dziś dodatkowo wska-
zują na wysokie ceny, np. energii 
elektrycznej czy gazu. To są pro-
blemy, na które jako samorząd 
nie mamy większego wpływu. 
Myślę jednak, że bardzo dobrą 
formą wsparcia byłoby stwo-
rzenie aktualnej bazy takich 
usług świadczonych w centrum 
miasta i promowania jej choćby 
za pośrednictwem stron inter-
netowych czy w czasie imprez 
kulturalnych.
Zapowiada pan pomoc dla 
przedsiębiorców Śródmie-
ścia. Czego ma dotyczyć 
i na czym miałaby polegać?
ŁB: W pierwszej kolejno-
ści chcę poznać ich potrzeby 
i problemy, które nierzadko 
stoją w kolizji z oczekiwania-
mi mieszkańców. Zależy mi na 
zachowaniu równowagi bez 
konieczności pomijania kogo-
kolwiek czy toczenia sporów. 
Ostatnie lata pandemii były 
bardzo trudne dla przedsię-
biorców, co w konsekwencji 
przełożyło się na ich sytuację 
finansową. Zależy mi bardzo 
na tym, aby stale uatrakcyj-
niać nasze miasto, co znajdzie 
odzwierciedlenie w większej 
liczbie osób odwiedzających 
i korzystających z oferowa-
nych usług. Pracując na Starym 

Mieście i mieszkając w Śród-
mieściu, widzę, jak ogromne 
rzesze odwiedzających ku-
mulują np. cykliczne imprezy 
kulturalne – Carnaval Sztukmi-
strzów, Jarmark Jagielloński, 
dlatego w dużej mierze będę 
się koncentrował na promocji 
tego rodzaju imprez.
Czy widzi pan jakieś roz-
wiązanie dla zaniedbanych 
i ogrodzonych płotem tere-
nów między ul. Świętodu-
ską a Lubartowską, o które 
miasto prowadzi sądowy 
spór z dzierżawcą?
ŁB: To jeden z poważniejszych 
problemów w tej części miasta, 
jednak, niestety, ze względu na 
toczące się postępowanie są-
dowe możliwości oddziaływa-
nia z mojej strony są mocno 
ograniczone. Chciałbym bar-
dzo, aby ostatecznie tereny, 
które miały być wykorzystane 
na realizację inwestycji, wró-
ciły do miejskich zasobów. 
Jestem przekonany, że przy-
czyniłoby się to do poprawy 
estetyki miejsca i wykorzysta-
nia jego potencjału.

Jednym z ważnych modułów 
tegorocznej edycji Festiwa-
lu Re:tradycja – Jarmark Ja-
gielloński jest kino. W sobotę, 
20 sierpnia, o godzinie 18.00 
w Warsztatach Kultury w Lu-
blinie przy ul. Grodzkiej 5a 
odbędzie się wyjątkowe spo-
tkanie z Andrzejem Bień-
kowskim i jego filmami. Blok 
filmowy „Ukraina – czy poże-
gnanie z tradycją?” to pokaz 
dokumentacji z badań tere-
nowych w Ukrainie. Na trady-
cyjną wieś ukraińską, pełną 
pradawnych obyczajów i wie-
rzeń oraz świętych drzew, 

zwaliła się nowoczesna, okrut-
na wojna. Jak poradzą sobie 
z apokaliptycznymi wydarze-
niami kobiety – strażniczki 
tradycji? Czy jest możliwe, już 
po wojnie, odrodzenie prasta-
rych pieśni i obrzędów? Na te 
pytania odpowie reżyser An-
drzej Bieńkowski, który pod-
czas wyjątkowego spotkania 
zaprezentuje również inne 
filmy z badań terenowych. 
Warto!

Inspirująca z pewnością bę-
dzie również wystawa „Ukra-
ina i Ukraińcy”. W Zaułku 
Hartwigów od 1 sierpnia  po-

każemy fotografie z końca XIX 
i pierwszej połowy XX wieku, 
pochodzące ze zbiorów Na-
rodowego Centrum Kultu-

ry Ludowej – Muzeum Ivana 
Honchara (Kijów, Ukraina). 
Na wystawie zaprezentujemy 
40 zdjęć przedstawiających 
portrety Ukraińców i typy lu-
dowe, wyselekcjonowane spo-
śród olbrzymiego muzealnego 
zbioru. Ivan Honchar tworzył 
swoją kolekcję kilkadziesiąt lat 
i do końca życia kontynuował 
prace nad stworzeniem histo-
ryczno-etnograficznego albu-
mu prezentującego przekrój 
kultury ludowej swojej ojczy-
zny.  Mam nadzieję, że chociaż 
trochę przyczynimy się do re-
alizacji tego marzenia, pokazu-

jąc w Lublinie drobną część tej 
wyjątkowej kolekcji. 

 Gorąco polecam również wy-
stawę Iwana Prykhodko, który 
jest jednym z ostatnich arty-
stów ludowych Ukrainy. Świat 
przedstawiany w malarstwie 
Iwana jest kolorowy i pełen za-
chwytu. 

Na wystawie pojawią się 
również charakterystyczne, la-
koniczne drewniane rzeźby 
autorstwa Prykhodki. Prace 
artysty będzie można oglą-
dać w Galerii Gardzienice przy  
ul. Grodzkiej 5a od 16 sierpnia 
do 21 sierpnia.

Karolina Waszczuk, dyrektor-
ka festiwalu, Warsztaty Kultu-
ry w Lublinie:
Chcąc podkreślić obrany kie-
runek oraz zwrócić uwagę 
odbiorców na złożoność te-
matu tradycji, postanowili-
śmy zmienić jego nazwę na 
Re:tradycja. Nazwa Re:trady-
cja zawiera w sobie ideę łącze-
nia czasów, światów i funkcji. 
To odpowiedź współczesne-
go odbiorcy, obserwatora, ale 
także artysty i twórcy kultury 
na dziedzictwo, którym dyspo-
nujemy i z którego bogactwa 
czerpiemy. To kontynuacja, ale 

też budowanie własnych dróg 
i środków wyrazu. Podobnie 
jak profesor Piotr Grochow-
ski z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu dostrze-
gamy, że „tradycja jest dy-
namiczna, jest procesem. 
Polegała i polega na twórczej 
adaptacji dziedzictwa, które 
otrzymujemy. Nie jest «reani-
macją», a raczej «REwitaliza-
cją» polegającą na wybraniu 
poszczególnych elementów 
dawnych kultur i nadaniu im 
nowej funkcji. To sprawia, że 
stają się one żywym elemen-
tem tradycji współczesnej”.

PIĄTEK  / 19.08
Maniucha Bikont zaprosiła do 
współpracy kontynuatorki tra-
dycji wokalnych z terenów Pol-
ski, Ukrainy i Białorusi. Tetiana 
Sopiłka, Nasta Niakrasava, 
Daria Butskaya oraz Julita Cha-
rytoniuk wystąpią na scenie 
z podlaską mistrzynią śpiewu 
tradycyjnego Wierą Niczypo-
ruk z Malinnik oraz Męskim 
Zespołem Muzyki Cerkiew-
nej Katapetasma. Za muzycz-
nym opracowaniem projektu 
stoi Bartosz Weber, który 
wraz z Miłoszem Pękalą, Mi-
chałem Fetlerem i Wojtkiem 
Traczykiem wypełni koncert 
instrumentalną interpretacją 
motywów muzyki tradycyjnej.

SOBOTA / 20.08
Uczta dla miłośników trady-
cyjnej muzyki skrzypcowej ze-
stawionej ze współczesnymi 
aranżacjami i instrumenta-
rium. Koncert pełnego energii 
zespołu Zawierucha spodoba 
się zarówno niestrudzonym 
tancerzom, jak i wszystkim, 
którzy w muzyce poszukują 
dużej dawki improwizacji oraz 
brawury. Natomiast pocho-
dząca z Finlandii grupa Pau-
anne to zespół, który badając 
nagrania archiwalne, odkrywa 
bogactwo pieśni z dawno za-
ginionej tradycji fińskiej mu-
zyki ludowej.

NIEDZIELA / 21.08
Niedzielne koncerty to prezen-
tacja muzyków pochodzących 
z różnych, często odległych od 
siebie kultur. Light in Babylon 
(Turcja, Izrael, Francja) zabiera 
słuchaczy w podróż po Bliskim 
Wschodzie i nie tylko. Fanfa-
ra Station (Włochy, Tunezja, 
USA) – to trzech muzyków ce-
lebrujących muzykę, która łą-
czy nuty Bliskiego Wschodu, 
Maghrebu, Europy Południo-
wej oraz obu Ameryk.
W bazylice oo. Dominikanów 
odbędzie się koncert zespół 
Ævestaden. To norwesko-
-szwedzkie trio zagra tradycyj-
ne psalmy połączone z nowo 
skomponowanymi pieśniami.

GORĄCO POLECAM WY
STAWĘ IWANA PRYKHOD
KO, KTÓRY JEST JEDNYM 
Z OSTATNICH ARTY STÓW 
LUDOWYCH UKRAINY. 
ŚWIAT PRZEDSTAWIANY 
W MALARSTWIE IWANA 
JEST KOLOROWY I PEŁEN 
ZA CHWYTU

BIOGRAM
Łukasz Bilik ma 41 lat.  
Urodził się i mieszka w Lu-
blinie. Od 2007 roku jest 
zatrudniony w Zarządzie Nie-
ruchomości Komunalnych, 
gdzie kieruje Działem Eksplo-
atacji, a także pełni funkcję 
rzecznika prasowego.

POMOC DLA 
LUBELSKICH SZKÓŁ
IKEA Lublin przekaże pomoc 
materialną do 31 lubelskich 
szkół, które przyjęły najwięcej 
ukraińskich dzieci. 
W ramach umowy z Miastem 
do placówek trafi m.in. wy-
posażenie kuchni i stołów-
ki, pomoce dydaktyczne, gry, 
zabawki, akcesoria sportowe, 
meble szkolne oraz wyposaże-
nie przestrzeni integracyjnych. 
Przekazano je już do siedzi-
by Szkoły Podstawowej nr 51 
przy ul. Bursztynowej, skąd 
zostaną rozdysponowane do 
pozostałych placówek obję-
tych wsparciem.

ZASŁUŻONY  
DLA MIASTA 
Józef Husarz, wieloletni pra-
cownik Urzędu Miasta oraz 
prezes Stowarzyszenia Wspól-
ne Korzenie, został odzna-
czony przez prezydenta 
Krzysztofa Żuka medalem Za-
służony dla Miasta Lublin. Od 
początku swojej pracy zajmo-
wał się szeroko pojętą współ-
pracą Lublina z ukraińskimi 
partnerami.  Koordynował 
m.in. akcje Wielkanoc w Pol-
sce i zajmował się zbieraniem 
funduszy na odnowienie po-
mnika Adama Mickiewicza 
we Lwowie. Wcześniej został 
odznaczony Srebrnym Krzy-
żem Zasługi za działalność 
na rzecz pomocy Polakom na 
Wschodzie i budowania relacji 
międzysąsiedzkich.  

SZYBKA STRONA 
INTERNETOWA
Oficjalna strona internetowa 
Miasta Lublin zdobyła pierw-
sze miejsce w ogólnopol-
skim rankingu prędkości stron 
www. Witryna lublin.eu oka-
zała się najszybsza spośród 
wszystkich 18 stron polskich 
miast wojewódzkich. Przepro-
wadzone w czerwcu testy po-
legały na wczytaniu każdej 
strony z witryny z sześciu róż-
nych lokalizacji i wyciągnię-
ciu średniej z otrzymanych 
pomiarów. Wszystkie bada-
ne strony przetestowano tego 
samego dnia w czasie zwięk-
szonego ruchu internetowego. 
Średni czas ładowania portalu  
www.lublin.eu wyniósł nie-
wiele ponad sekundę i był 
szybszy od kolejnego wyniku 
o 0,24 s. 

NOWY ADRES 
Referat ds. dostępności oraz 
Ośrodek Informacji Osób 
Niepełnosprawnych zmieniły 
adres siedziby. Od końca 
czerwca cały Wydział ds. Osób 
Niepełnosprawnych znajduje 
się na parterze budynku przy 
ul. Zana 38. Do dyspozycji 
mieszkańców pozostaje 
kontakt telefoniczny pod 
numerem 81 466 30 80. 
Korespondencję adresowaną 
do Wydziału ds. Osób 
Niepełnosprawnych Urzędu 
Miasta Lublin należy kierować 
na adres ul. Tomasza Zana 38, 
20-601 Lublin.

FLESZ MIEJSKI

ROZMOWA Z | ŁUKASZEM BILIKIEM, NOWYM MENADŻEREM ŚRÓDMIEŚCIA LUBLINA FESTIWAL | RE:TRADYCJA, CZYLI JARMARK JAGIELLOŃSKI W  ODŚWIEŻONEJ FORMIE
Lubelski tradycyjny Jarmark 
Jagielloński odwiedzają 
tłumy gości.  W tym 
roku zyskał przedrostek 
Re:tradycja i odświeżoną 
formę.  Nie zabraknie 
jednak twórców ludowych, 
koncertów i potańcówek. 

Przez 15 lat istnienia impreza 
szukała swojej drogi. Od han-
dlowego dziedzictwa Jagiello-
nów doszła do kultywowania 
tradycji ludowej. W ostatnich 
latach to właśnie ona stano-
wiła myśl przewodnią wyda-
rzenia i to wokół niej skupia 
się rozbudowany program fe-
stiwalu. Re:tradycja – Jarmark 
Jagielloński to dialog trady-
cji ze współczesnością. Będzie 
go można dostrzec w wielu 
modułach tegorocznej edycji, 
która odbędzie się od 19 do  
21 sierpnia na lubelskim Sta-
rym Mieście i Błoniach pod 
Zamkiem. 

BIŻUTERIA I OZDOBY
Część rzemieślnicza trwać bę-
dzie dwa dni. W festiwalową 
sobotę oraz niedzielę uczest-
nicy spotkają się z około 140 
twórcami, którzy pozwolą im 
poznać kulturę i tradycje wielu 
regionów Polski, ale także kra-
jów sąsiednich – Litwy, Ukra-
iny czy Słowacji. Tematem 
przewodnim tegorocznej edy-
cji jest tradycyjna biżuteria 
i ozdoby. Na stoiskach twór-
ców znajdzie się zarówno pol-
ska, jak i litewska biżuteria 
z bursztynu, różnorodne formy 
metalowych ozdób pochodzą-
cych z regionów bałtyckich, 
misternie tkane krajki i pasy, 
wyroby kaletnicze góralskich 
mistrzów, czapki tradycyjne, 
takie jak gamerki, magierki czy 
maciejówki, a także ukraińskie 
korale i wieńce ślubne. 

Festiwal będzie okazją nie 
tylko do zobaczenia czy na-

DLACZEGO RE:TRADYCJA 

POLECAMY

GRZEGORZ RZEPECKI DYREKTOR WARSZTATÓW KULTURY

//  NOWY MENADŻER ŚRÓDMIEŚCIA ŁUKASZ BILIK (PO PRAWEJ)  
Z PREZYDENTEM LUBLINA KRZYSZTOFEM ŻUKIEM

Rzemieślnicy, koncerty, 
potańcówki i podwórko

Zależy mi bardzo na 
atrakcyjnym centrum

bycia wyjątkowych dzieł 
sztuki ludowej, ale także do 
przekonania się, z jaką perfek-
cją i wprawą pracują zaprasza-
ni twórcy. Wielu z nich będzie 
prowadziło pokazy wyrobu 
swoich prac, niektórzy podczas 
festiwalu staną się także na-
uczycielami, pod których czuj-
nym okiem uczestnicy będą 
mogli spróbować swoich sił 
w danym rzemiośle.

KONCERTY 
I POTAŃCÓWKI
Na uczestników wydarzenia 
czekają też koncerty muzyki 
tradycyjnej, jak i inspirowanej 
tradycją. Podczas trzech mu-
zycznych dni festiwalowych 
zespoły będą występować na 
scenie głównej, umiejscowio-
nej na Błoniach pod Zamkiem 
oraz w kameralnej przestrzeni 
bazyliki oo. Dominikanów.

Festiwal otworzy kolejna 
odsłona muzycznej produk-
cji „re:tradycja”, która zakła-
da łączenie artystów znanych 
szerszej publiczności z arty-
stami reprezentującymi świat 
muzyki i śpiewu tradycyjnego. 
Do projektu zostali zaprosze-
ni artyści z Polski oraz Ukrainy 
i Białorusi.

W sobotni wieczór odbędzie 
się potańcówka, podczas któ-
rej do tańca zagrają kapele wy-
konujące muzykę tradycyjną 
i zespoły składające się z mło-
dych muzyków. Tańce otworzy 
występ Orkiestry Jarmarku Ja-
giellońskiego, która już od kilku 
lat jest gospodarzem festiwa-
lowych potańcówek. Podczas 
wieczoru zagra również Kape-
la Romana Wojciechowskiego 
z Tomaszowa Mazowieckiego 
czy Kapela Odloty.

PROGRAM DLA DZIECI
Nie zabraknie ulubionego Po-
dwórka Re:tradycji (znanego 
dawniej jako Jarmarkowe Po-
dwórko), wypełnionego daw-

nymi grami i zabawami, które 
w sobotę i niedzielę rozgoszczą 
się na Błoniach pod Zamkiem.

Każdego dnia festiwalu na 
patio Warsztatów Kultury od-
będą się spektakle, które ucie-
szą nie tylko dzieci. „Dawne 
zabawki ludowe w Polsce” to 
muzyczny spektakl dla dzie-
ci i rodzin ukazujący piękno 
i pomysłowość tradycyjnych 
polskich zabawek. Spektakl 
tworzy m.in. Piotr Rogaliński – 
muzyk, animator i rzemieślnik, 
który jest autorem przygoto-
wanych do spektaklu zabawek 
opartych na tradycyjnych wzo-
rach.

„O Kogutku, co umiał działać 
do skutku” to przedstawienie 
przygotowane na podstawie 
baśni tradycyjnej ze zbiorów 
Oskara Kolberga, w autorskiej, 
rymowanej adaptacji Katarzy-
ny Żytomirskiej. Trzeci spek-
takl to również propozycja dla 
najmłodszych uczestników fe-
stiwalu. „Igraszki z Dropsem” 
przygotował Wędrowny Teatr 
Lalek Małe Mi.

WYSTAWY I PAJĄK
W trakcie trwania festiwalu zo-
staną zaprezentowane m.in. 
wystawy fotografii archiwal-
nej pochodzącej ze zbiorów 
Narodowego Centrum Kultury 
Ludowej – Muzeum Ivana Hon-
czara w Kijowie oraz malar-
stwa i rzeźby Ivana Prykhodko, 
wybitnego twórcy zaliczane-
go do ostatnich autentycznych 
żyjących artystów ludowych 
Ukrainy. 

Jak co roku w Bramie Kra-
kowskiej pojawi się instalacja 
artystyczna nawiązująca do pa-
jąka ludowego. Pracę inspiro-
waną tradycyjnymi ozdobami 
wykona Ewelina Kruszyńska, 
artystka i animatorka zajmują-
ca się designem oraz łączeniem 
działań związanych z ekologią 
i ogrodnictwem ze sztuką i ani-
macją kultury.

KONCERTY  

//  OZDOBY NA JARMARKU

//  JARMARKOWE 
MUZYKOWANIE 

//  PODWÓRKO RE:TRADYCJI
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DUŻO ZALEŻY  
OD TEGO, W JAKI SPO
SÓB KORZYSTAMY 
Z PRZESTRZE NI 
OGÓLNODOSTĘPNYCH. 
ISTOTNE W TYM 
WZGLĘDZIE JEST WEDŁUG 
MNIE OGRANICZENIE 
LICZBY POJAZDÓW 
W ŚCISŁYM CENTRUM
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INWESTYCJE | PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA I WYMIANA NAWIERZCHNI

Miasto planuje 
przebudowę  
ul. Raszyńskiej. Nowa 
droga ma być gotowa 
jesienią przyszłego roku.

Rozbudowa ulicy to inwesty-
cja oczekiwana przez miesz-
kańców Węglina Północnego. 
Temat był także poruszany 
podczas spotkań z mieszkań-
cami w ramach projektu „Plan 
dla Dzielnic”. Droga ma być 
rozbudowana na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Lazurową 
do nieruchomości nr 63. Po-
wstanie również ul. Tarni-
nowa od ul. Raszyńskiej do  
ul. Skubiszewskiego oraz ka-
nalizacja deszczowa. Wyko-
nawca zbuduje oświetlenie 
drogowe oraz przebuduje sieci 
teletechniczne i elektroenerge-
tyczne. Wzdłuż planowanych 
ulic przewidziano jednostron-
ną, ale dwukierunkową ścież-
kę rowerową. Piesi otrzymają 
nowe chodniki.

Wyczekiwany remont  
ul. ks. J. Popiełuszki
Miasto przygotowuje się do 
przebudowy skrzyżowania 
oraz wyremontowania 
nawierzchni ulicy  
ks. Jerzego Popiełuszki. To 
bardzo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja.

Finansowanie udało się pozy-
skać dzięki rozliczeniu ubie-
głorocznej przebudowy Alei 
Racławickich i oszczędno-
ściom z dofinansowania unij-
nego. 

–  Z a ko ń c z o n e  ro z m o -
wy z Polską Agencją Roz-
woju Przedsiębiorczości 
umożliwiają wykorzystanie 
tych środków. Zmiany w rejonie  

ul. ks. J. Popiełuszki popra-
wią komfort i bezpieczeństwo 
zarówno mieszkańców ko-
rzystających z komunikacji 
miejskiej, pieszych, jak i kie-
rowców – mówi Artur Szym-
czyk, Zastępca Prezydenta 
Miasta Lublin ds. Inwestycji 
i Rozwoju.

Samorząd chce przebudo-
wać skrzyżowanie ul. ks. J. Po-
piełuszki z ul. Głowackiego oraz 
wyremontować odcinek od  
ul. Poniatowskiego do ul. Legio-
nowej.  Ma być przebudowa-
na sygnalizacja świetlna, która 
zostanie włączona do Syste-
mu Zarządzania Ruchem. Ulica 
zyska nowoczesne oświetlenie 
dostosowane do obecnych wy-

mogów technicznych. Drogo-
wcy wykonają także chodniki 
z kostki brukowej w części do-
tychczas nieremontowanej.

Zmiany obejmą również in-
frastrukturę towarzyszącą. 
Przystanek na wysokości Domu 
Pomocy Społecznej im. Matki 
Teresy z Kalkuty zmieni swoje 
miejsce i znajdzie się za skrzy-
żowaniem z ul. Junoszy (od 
strony centrum). Na przystan-
kach pojawią się również nowe 
wiaty oraz punkty dynamicz-
nej informacji pasażerskiej, co 
zwiększy komfort oczekiwa-
nia na autobus lub trolejbus.  
Inwestycja ma być prowadzo-
na w formule „zaprojektuj i wy-
buduj”. 

W pierwszej kolejności wy-
konawca przygotuje doku-
mentację projektową i pozyska 
wymagane zezwolenia na wy-
konanie robót budowlanych. 
Ma na to około 6 miesięcy, a na-
stępnie rozpocznie prace w te-
renie. 

Zakończenie inwestycji na-
stąpi jesienią 2023 roku. Prace 
drogowe w rejonie ul. Popie-
łuszki są elementem projektu 
unijnego „Przebudowa strate-
gicznego korytarza transportu 
zbiorowego wraz z zakupem 
taboru w centralnej części 
obszaru LOF”, realizowane-
go w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Wschodnia  
2014–2020.

Nowe latarnie 

Rozbudowa ulicy 
Raszyńskiej

Przebudowa 
skrzyżowań na Felinie

Miasto ustawi przy 
lubelskich ulicach  
130 nowych latarni  
w 20 różnych  
lokalizacjach za prawie  
2 mln zł.

Obecnie projektowana jest 
budowa oświetlenia ul. Wą-
dolnej oraz ul. Dożynkowej 
na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Orzechową do grani-
cy miasta. W ramach środków 
z Budżetu Obywatelskiego 
opracowywana jest dokumen-
tacja na budowę oświetlenia  
ul. Nałkowskich – od rejonu 
pętli komunikacji miejskiej 
przy ul. Romera do ul. Woro-
nieckiego. Zaplanowano tam 
około 20 nowych lamp. 

Projektanci pracują także 
nad dokumentacją oświetle-
nia ulic: Jarmarcznej, Zadębie 
i Hajdowskiej. Tam przewidu-
je się postawienie 23 latarni 
ulicznych. W tym roku nowe 
lampy powstaną na  ul. Zadę-
bie od istniejącego oświetlenia 
do skrzyżowania z ul. Kaspro-

wicza. Opracowywana jest 
również dokumentacja pro-
jektowa oświetlenia dla całej  
ul. Zadębie.

Nowe latarnie drogowcy 
zamontują w rejonie przejść 
dla pieszych przy ul. Głębo-
kiej (na wysokości UMCS) oraz 
ul. Sławinkowskiej. Z kolei 
w pobliżu ul. Wyżynnej, po-
między ul. Nadbystrzycką  
a ul. Przedwiośnie oraz na  
ul. Altanowej nowe oświetlenie 
zyskają chodniki wraz ze scho-
dami terenowymi. Pojedyncze 
lampy przewidziano także na 
ulicach: Sokolej, Agatowej oraz 
Stary Gaj. Z kolei z rezerwy celo-
wej Rady Dzielnicy trwają prace 
na ul. Zdrowej.

W dzielnicy Ponikwoda  
miasto wybudowało bra-
kujące odcinki oświetlenia 
ulicznego na ul. Bazylianów-
ka i ul. Magnoliowej. W dziel-
nicy Tatary stanie 18 słupów 
z lampami LED. Ustawiane są 
w różnych lokalizacjach, więk-
szość z nich przy chodnikach, 
pomiędzy dojściami do blo-
ków mieszkalnych.

Trwa budowa 
półkilometrowego 
odcinka ścieżki rowerowej 
w dzielnicy Sławin.  
Łącznie mamy w mieście 
już ponad 180 kilometrów 
dróg dla cyklistów

Nowa droga dla jednośladów 
powstaje wzdłuż al. Solidar-
ności, od istniejącego już frag-
mentu do ścieżki przy rondzie 
Pileckiego. Prace mają być za-
kończne do jesieni i są efektem 
projektu z VIII edycji Budżetu 
Obywatelskiego.

– Systematycznie rozwijamy 
sieć infrastruktury rowerowej 
w mieście. Nowe drogi dla ro-
werzystów powstają jako re-
alizacja niezależnych zadań 
drogowych oraz w ramach du-
żych inwestycji – mówi Artur 
Szymczyk, Zastępca Prezyden-
ta Miasta Lublin ds. Inwestycji 
i Rozwoju.

Budowana ścieżka to nie 
jedyna inwestycja na rzecz 
ruchu rowerowego w mieście. 
W tym roku droga dla jedno-
śladów powstała już w rejonie 
ul. Prusa. Przy okazji prze-
budowana została sygnaliza-
cja świetlna na skrzyżowaniu  
al. Solidarności – ul. Prusa –  
ul. 3 Maja. Zakończono rów-
nież prace przy budowie ścież-
ki rowerowej w rejonie Areny 

Lublin – od boisk treningo-
wych do istniejącej ścieżki za 
mostem na Bystrzycy. Z kolei 
w dzielnicy Felin finalizowana 
jest budowa chodnika i drogi 
dla rowerów wraz z oświetle-
niem przy ul. Doświadczalnej 
oraz oświetlenia istniejącego 
chodnika i drogi dla rowerów 
na fragmencie od ul. Dekutow-
skiego do ul. Doświadczalnej.  

W tegorocznym budżecie 
zaplanowano również budo-
wę brakującego odcinka drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Abra-
mowickiej. Wybrano już wy-
konawcę robót. Powstanie 
odcinek o długości około 500 m,  
od pętli autobusowo-trolejbu-
sowej w kierunku ul. Głuskiej 
(w stronę miasta), po stronie 
wschodniej.

W ubiegłym roku zrealizo-
wana inwestycja przebudowy 
Alei Racławickich otworzy-
ła długo oczekiwany przez ro-
werzystów dojazd do centrum 
miasta od strony zachodniej. 
Wygodna infrastruktura ro-
werowa powstała również 
w ramach rewitalizacji parku 
Ludowego. Budowę ścieżek 
rowerowych uwzględnia też 
trwająca przebudowa układu 
drogowego w rejonie Dworca 
Metropolitalnego.

Aktualnie sieć infrastruktu-
ry rowerowej w mieście wyno-
si już ponad 180 km. 

Rośnie sieć ścieżek 
rowerowych

Miasto szuka wykonawcy 
przebudowy dwóch 
ważnych skrzyżowań 
w dzielnicy Felin. Prace 
będą współfinansowane  
ze środków unijnych.

Na skrzyżowaniu ulic Francza-
ka „Lalka”, Skalskiego i Jagiel-
lończyka drogowcy zbudują 
sygnalizację świetlną, dwie za-
toki autobusowe oraz chod-
niki. Powstanie także nowa 
infrastruktura przystankowa 
– biletomat i punkt dynamicz-
nej informacji pasażerskiej.  
W tym roku zostanie przygo-
towana dokumentacja projek-
towa. Wykonawca będzie miał 
łącznie rok na zakończenie in-
westycji.

Z kolei na skrzyżowaniu  
al. Witosa z ul. Doświadczalną 
mają zostać dobudowane pasy 
do skrętu w lewo i w prawo 
z al. Witosa oraz dodatko-
wy pas w ul. Doświadczal-
nej. Powstanie również nowa 
sygnalizacja świetlna i oświe-
tlenie uliczne, chodniki oraz 
ścieżka rowerowa. Przebu-
dowane zostaną zatoki auto-
busowe. Powstanie też nowa 
infrastruktura do obsługi ko-
munikacji miejskiej z wiatami 
przystankowymi, biletomatem 
i punktem dynamicznej infor-
macji pasażerskiej.

Prace na obu skrzyżowa-
niach to dodatkowe elementy 
projektu unijnego pn. „Rozbu-
dowa i udrożnienie sieci komu-
nikacji zbiorowej dla obszaru 
specjalnej strefy ekonomicznej 
i strefy przemysłowej w Lubli-
nie”. Rozszerzenie jego zakresu 
jest możliwe dzięki powstałym 
oszczędnościom na zrealizo-
wanych już zadaniach.

Niezależnie od planowanych 
inwestycji już teraz w ramach 
podpisanych umów z inwesto-
rami realizującymi inwestycje 
mieszkaniowe trwa rozbudo-
wa skrzyżowania ul. Franczaka 
„Lalka”, Jagiellończyka i Skal-
skiego. Inwestycja jest realizo-
wana i finansowana w całości 
przez inwestorów zewnętrz-
nych. Zakres prac obejmuje 
rozbudowę istniejącego skrzy-
żowania z poprawą bezpie-
czeństwa ruchu. 

//  ULICA KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI WYMAGA JUŻ REMONTU

//  ULICA RASZYŃSKA

Czternaście milionów 
złotych trafi w tegorocznej 
edycji na realizację 
projektów zgłoszonych 
przez mieszkańców do 
Budżetu Obywatelskiego. 
139 pomysłów przeszło 
ocenę formalną. 

Głosowanie nad realizacją 
projektów odbędzie się od  
23 września do 10 paździer-
nika. Wcześniej rozpatrzone 
zostaną odwołania: – Bu-
dżet Obywatelski to już stały 
element zarządzania mia-
stem przy aktywnym wspar-
ciu mieszkańców. Dziękuję 
wszystkim osobom, które zło-
żyły wnioski i chcą zmieniać 
swoje najbliższe otoczenie  – 
mówi Krzysztof Żuk, Prezy-
dent Miasta Lublin.

W tegorocznej edycji BO 
mieszkańcy Lublina zgłosi-
li łącznie 179 projektów. 139 
z nich uzyskało pozytyw-
ną ocenę formalną. Oceniają-
cy brali pod uwagę m.in., czy 
zgłoszone pomysły należą do 
zadań własnych gminy albo 
powiatu i są możliwe do reali-
zacji w trakcie jednego roku 
budżetowego, a także czy in-
westycje zaplanowane są na 
terenach należących do mia-
sta. 

Wiele tegorocznych projek-
tów dotyczy inwestycji infra-
strukturalnych. Mieszkańcy 
zgłaszają pomysły remon-
tu dróg, budowy parkingów, 
oświetlenia, przejść dla pie-
szych czy sieci ścieżek rowe-
rowych, pielęgnacji terenów 
zielonych oraz zwiększania ich 

funkcji rekreacyjnych. Wśród 
pomysłów ogólnomiejskich 
znalazły się m.in. znane już 
mieszkańcom projekty „Ak-
tywny Lublin”, czy  Aktywny 
Senior”. Część  z propozycji jest 
wyjątkowo oryginalna. Miesz-
kańcy chcą np. wiszących ogro-
dów, najdłuższej naturalnej 

zjeżdżalni w Polsce, czy lodowi-
ska funkcjonującego od maja do 
września. Ten ostatni pomysł 
nie przeszedł jednak pozytyw-
nie oceny formalnej. Realizacja 
niektórych projektów będzie 
możliwa po ich modyfikacji. 

– Po etapie opiniowania na-
stąpił czas, w którym autorzy 
mogli się odnieść do uzyskanej 
oceny. Odwołania będą rozpa-
trywane, a projekty poddawane 
ponownej analizie, z uwzględ-
nieniem przekazanych uwag 
– mówi Piotr Choroś, dyrektor 
Biura Partycypacji Społecznej 
UM Lublin.

O tym, które pomysły będą 
realizowane, mieszkańcy Lubli-
na ponownie zdecydują w gło-
sowaniu. Każda z 27 dzielnic 
miasta ma zagwarantowane do 
dyspozycji 350 tys. zł, pod wa-
runkiem uzyskania przez pro-
jekt minimum 100 głosów. 

Obecnie trwa realizacja zwy-
cięskich projektów 8. edycji BO. 
Zakończono już m.in. remont  
ul. Kawaleryjskiej od ul. Rycer-
skiej do Armii Krajowej, nie-
przerwanie trwają także prace 
na Wieniawie. Zawarte są 
umowy na budowę m.in. ścieżki 
rowerowej wzdłuż al. Solidar-
ności do ronda im. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego, oświetlenia 
ulic na os. Lipniak czy budowę 
siłowni na świeżym powietrzu. 

Od sierpnia geodeci  
na zlecenie Miasta 
zaktualizują dane 
dotyczące około 70 tysięcy 
nieruchomości w Lublinie. 

Upoważnieni i oznakowani pra-
cownicy spółki GEORES z Rze-
szowa odwiedzą mieszkańców 
i sprawdzą prawie 50 tysięcy 
budynków i ponad 100 tysięcy 
samodzielnych lokali.

– Praca geodetów to część 
aktualizacji ewidencji grun-
tów i budynków. Wykonaw-
ca zweryfikuje w terenie 
sposób użytkowania nieru-
chomości. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami geodeci 
mają prawo wstępu na nieru-
chomości oraz do budynków. 
Bardzo prosimy mieszkańców 
o umożliwienie pracownikom 
wykonania niezbędnych czyn-
ności – mówi Artur Szymczyk, 

Zastępca Prezydenta ds. Inwe-
stycji i Rozwoju. 

Geodeci będą pracować na 
prawie 15 tys. ha miasta, w tym 
ponad 7 tys. ha terenów zabu-
dowanych i zurbanizowanych. 
Zaktualizowane informacje po-
służą do opracowania projektu 
operatu opisowo-kartograficz-
nego, który zostanie wyłożony 
do publicznego wglądu. Do pro-
jektu operatu mieszkańcy będą 
mogli zgłaszać uwagi.

W trakcie prowadzenia 
prac wykonawca ma prawo 
wstępu na grunt i do obiektów 
budowlanych, a także może 
wykonywać niezbędne czyn-
ności geodezyjne oraz karto-
graficzne. 

Geodeci będą mieli pisem-
ną informację z Urzędu Miasta 
Lublin o posiadanych upraw-
nieniach do wstępu na grunt, 
zawierającą dane osobowe 
wraz z numerem dowodu oso-

bistego oraz będą wyposaże-
ni w kamizelki odblaskowe 
z nazwą firmy. 

W razie wątpliwości osoby 
wykonujące pomiary można 
zweryfikować telefonicz-
nie pod numerem telefonu  
81 466 2100 w Wydziale Geo-
dezji Urzędu Miasta Lublin, 
w godzinach 7.30–15.30. 

Rozpoczęcie prac przez geo-
detów w terenie planowane jest 
jeszcze w sierpniu. 

Dobre pomysły 
mieszkańców
BUDŻET OBYWATELSKI | 139 PROJEKTÓW PRZESZŁO OCENĘ FORMALNĄ

Geodeci odwiedzą mieszkańców

Promocja Europejskiej Stolicy Młodzieży
W pojazdach lubelskiej 
komunikacji miejskiej 
można usłyszeć  
zapowiedzi głosowe 
promujące Europejską 
Stolicę Młodzieży. 

Komunikaty są emitowane 
w języku polskim i angielskim 
również na wybranych przy-
stankach w mieście: w okoli-
cach uczelni, centrum miasta, 
dworca PKS oraz w poszcze-

gólnych dzielnicach Lublina.
Do końca 2023 roku na terenie 
miasta będzie można usłyszeć 
sześć różnych zapowiedzi. 

–  C h c e m y  p r o m o w a ć 
otrzymanie przez Lublin ty-
tułu Europejskiej Stolicy Mło-
dzieży 2023. Okres wakacji 
i sezon urlopowy to dosko-
nały moment na prowadze-
nie tego typu działań z uwagi 
na obecność w naszym mie-
ście wielu turystów. Akcja re-
alizowana jest z inicjatywy 

Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin oraz Rady Studentów 
Lublina – mówi Kamil Ko-
nieczny, przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Miasta Lublin. 
Lublin jest pierwszym mia-
stem w Polsce, które otrzyma-
ło tytuł Europejskiej Stolicy 
Młodzieży. Europejskie Forum 
Młodzieży przyznało go, do-
ceniając opisany w aplikacji 
konkursowej program działań 
oparty na europejskich warto-
ściach, takich jak włączanie do 

współdecydowania o mieście, 
równość, dostępność czy zapo-
bieganie dyskryminacji.

Od 1 lipca działa już w mie-
ście „Miejscówka” – wyjątkowe 
miejsce, które zostało stworzo-
ne wspólnie ze Skende z myślą 
o młodzieży w ramach obcho-
dów ESM 2023. Odbywają się 
tam kreatywne warsztaty, ale 
można też przyjść, posiedzieć 
albo pograć w planszówki.  
Wszystkie warsztaty są bez-
płatne.

Fundacja Sempre a Frente 
realizuje projekt „Przystanek 
Sempre. Wsparcie psycholo-
giczne dla młodzieży”, skiero-
wany do młodzieży i młodych 
dorosłych w wieku 10–29 lat 
zagrożonych lub dotkniętych 
wykluczeniem społecznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przemocy domowej i rówieśni-
czej oraz przestępstw. 

Więcej  informacji  pod  
nr tel. 690 080 886 lub e-mail: 
przystanek@sempre.org.pl

Aplikacja 
sprawdzi 
deklaracje
Specjalna aplikacja spraw-
dzi w Lublinie, czy opłaty za 
wywóz odpadów naliczane są 
prawidłowo.

Aplikacja zestawia ze sobą 
dane znajdujące się w zaso-
bach Urzędu Miasta oraz miej-
skich spółkach i jednostkach 
organizacyjnych z informacja-
mi zawartymi w deklaracjach 
o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi, które składają 
mieszkańcy. Po ich przeanali-
zowaniu narzędzie wskazuje 
adresy nieruchomości, których 
właściciele z dużym prawdopo-
dobieństwem podali nieprawi-
dłowe informacje.

Aplikację stworzono na zle-
cenie Świdnika, by wspomóc 
gminę w uszczelnieniu systemu 
poboru opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. 
Miasta zawarły porozumienie 
o nieodpłatne udostępnienie 
aplikacji.

– Liczymy na to, że nowe na-
rzędzie usprawni proces wery-
fikacji deklaracji o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpa-
dami. Przed nami etap testów 
i sprawdzania rozwiązań tech-
nicznych – mówi Katarzyna 
Madoń-Kremeś, zastępca dy-
rektora Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta Lublin.

Praca z aplikacją rozpocz-
nie się od stworzenia bazy da-
nych dla Lublina. Następnie 
Miasto przystąpi do weryfika-
cji niespójności w złożonych 
deklaracjach. W przypadku po-
twierdzenia nieprawidłowo-
ści właściciel nieruchomości 
zostanie wezwany do złożenia 
wyjaśnień i ewentualnie do ko-
rekty deklaracji. 

//  AKTYWNY SENIOR

//  STACJA LUBELSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO

NOWY PLAC ZABAW 

Dzieci z Przedszkola nr 5 przy 
ul. Spokojnej skorzystają 
z odnowionego placu zabaw. 
W przedszkolnym ogródku 
są już nowe urządzenia 
zabawowe, bezpieczna 
nawierzchnia, ogrodzenie 
i mała architektura: 
– Dostosowane do 
współczesnych standardów 
nowe wyposażenie 
i otoczenie placu zabaw 
pozwoli dzieciom na 
kreatywną zabawę na 
świeżym powietrzu – mówi 
Marzena Jonak, zastępca 
dyrektora Wydziału 
Inwestycji i Remontów. 
Do ogródka przedszkolnego 
przy ul. Spokojnej trafiło  
7 nowych urządzeń. 

SKWER GALERY 
15 lipca, w rocznicę bitwy 
pod Grunwaldem, został 
oficjalnie otwarty skwer 
Franciszka Galery w Lublinie. 
Podczas uroczystości 
u zbiegu ulic Lotniczej, 
Elektrycznej i Pawiej 
nastąpiło odsłonięcie tablicy 
z nową nazwą. Uroczystości 
towarzyszył Piknik Dzielnicy 
Kośminek. Upamiętnienie 
postaci Franciszka Galery 
w przestrzeni miasta ma 
związek z jego pełnym 
zaangażowania udziałem 
w ukrywaniu podczas wojny 
obrazów Jana Matejki. 
Franciszek Galera od 1934 
roku był pracownikiem 
lubelskiego magistratu, 
pełnił funkcję kierownika 
Taborów Miejskich. W czasie 
II wojny światowej aktywnie 
uczestniczył w ukrywaniu 
przed Niemcami  „Bitwy  
pod Grunwaldem” i „Kazania 
Skargi”. 

BĘDZIE 
KOLUMBARIUM 
Na cmentarzu na Majdan-
ku rozpocznie się budo-
wa miejskiego kolumbarium 
z 1500 niszami. Kolumba-
rium składające się z czterech 
segmentów zaplanowa-
no w sektorze S10 cmenta-
rza. Powstanie z gotowych 
prefabrykatów żelbetowych 
6-niszowych obłożonych gra-
nitem. Pod budowlą wyko-
nawca położy nawierzchnię 
z kostki brukowej. Otocze-
nie obiektu uzupełnią ławki 
dla odwiedzających, trawniki 
i nasadzenia drzew – klonów 
kulistych.
– Od kilku lat obserwujemy 
coraz większe zainteresowa-
nie pochówkiem urnowym, 
a tego rodzaju budowli bra-
kuje w naszych zasobach 
komunalnych. Realizację ko-
lumbarium na cmentarzu na 
Majdanku podzielono na kilka 
etapów. W tym roku oprócz 
dokumentacji projektowej 
dla całości, powinno powstać 
pierwszych 288 nisz urno-
wych.  – mówi Janusz Se-
meniuk, zastępca dyrektora 
Wydziału Zieleni i Gospodar-
ki Komunalnej Urzędu Mia-
sta Lublin.

FLESZ MIEJSKI

//  ULICA KAZIMIERZA 
JAGIELLOŃCZYKA
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NOWE BOISKO 
NA WĘGLINIE 
POŁUDNIOWYM

Trawiasty plac do gry 
w koszykówkę przy  
ul. Warmińskiej zmienił się 
w profesjonalne boisko  
ze sztuczną nawierzchnią.  
Mieszkańcy okolic  
ul. Warmińskiej mogą 
korzystać z odnowionego 
profesjonalnego boiska do 
koszykówki. Ogrodzony, 
trawiasty plac do gry 
przez lata był miejscem 
gier sportowych i spotkań 
w dzielnicy. Teraz w jego 
miejscu powstało nowe 
boisko do koszykówki 
o wymiarach pola gry  
28 x 15 m. Wokół obiektu 
została położona kostka 
brukowa oraz chodnik łączący 
je ze skwerem. Nowoczesna 
nawierzchnia boiska została 
wykonana w technologii 
natryskowej, a dodatkowo 
pojawiły się kosze i ławki.

ZAPLECZE  
DLA RUGBYSTÓW 
Na lubelskich zawodników 
rugby czeka już nowe zaple-
cze szatniowo-szkoleniowe na 
boisku przy ul. Magnoliowej 
oraz trybuny z 348 miejscami. 
Budynek został zbudowany 
obok boiska do gry w rugby. 
Znalazły się w nim szatnie, 
umywalnie, toalety, magazy-
ny, pomieszczenie techniczne, 
pokój biurowy, a także prze-
stronna sala zebrań. W ra-
mach inwestycji wykonano 
również roboty sanitarne, 
przyłącza wodociągowe i ka-
nalizacji, instalacje ciepłej 
i zimnej wody, elektrycz-
ne, centralnego ogrzewania, 
wentylacji i teletechniczne. 
Budynek jest wyposażony 
w ogrzewanie podłogowe ste-
rowane segmentami, pompę 
ciepła, a także panele foto-
woltaiczne. Koszt budowy za-
plecza wyniósł ponad  
1,8 mln zł. 

FLESZ MIEJSKI

Szalony finisz kolarzy 
na ulicach miasta
KOLARSTWO | META PIERWSZEGO ETAPU TDP NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU

Aktywne lato dla małych i dużych

Holender Olav Kooij 
z Jumbo Visma wygrał 
w Lublinie pierwszy etap 
79. Tour de Pologne UCI 
World Tour i został liderem 
klasyfikacji generalnej. 
Zmagania kolarzy oglądały 
tłumy kibiców. 

Do miasta w ostatnią sobo-
tę lipca przyjechało tysiące 
fanów kolarstwa.  Na trasie nie 
zabrakło również mieszkań-
ców, którzy całymi rodzinami 
kibicowali cyklistom. Naj-
większy tłum zebrał się przy 
usytuowanej na Krakowskim 
Przedmieściu mecie oraz obok 
sceny rozstawionej na pl. Li-
tewskim, gdzie wręczane były 
wyróżnienia i nagrody.

– W ubiegłym roku TDP roz-
poczynał się w Lublinie i pano-
wała tu wspaniała atmosfera. 
W tym roku na trasie i w mie-

Jeszcze można skorzystać 
z nieodpłatnych waka-
cyjnych zajęć sportowych 
w dzielnicach Lublina. 

Przygotowane we współpracy 
z radami dzielnic zajęcia spor-
towo-rekreacyjne potrwają do 
końca sierpnia.

– Chcemy promować wśród 
mieszkańców aktywność fizycz-
ną, która ma ogromny wpływ 
na nasze zdrowie – mówi Jakub 
Kosowski, dyrektor Wydziału 
Sportu Urzędu Miasta Lublin.

W każdy poniedziałek 
o godz.18.30, na boisku przy 
Szkole Podstawowej nr 52, 
mieszkańcy Felina mogą 
uczestniczyć w zajęciach fit-
ness i zumby. Gimnastyka 
w dzielnicy Rury jest prowa-

dzona we wtorki o godz.18.00 
przy hali Globus (od stro-
ny zejścia do wąwozu), nato-
miast w dzielnicy Czechów 
Południowy w środy o godz. 
16.30 na boisku przy ul. Chę-
cińskiego 6. Z tej formy ak-
tywności oraz fitnessu mogą 
także korzystać mieszkań-
cy Zemborzyc, a zajęcia od-
bywają się w każdy czwartek 
o godz. 18.00 na boisku przy 
Szkole Podstawowej nr 39  
(ul. Krężnicka 15). Z kolei 
w czwartek od godz. 17.00 na 
mieszkańców dzielnicy Dzie-
siąta na boisku przy ul. Siemi-
radzkiego 32 czeka instruktor 
fitnessu. 

Nie brakuje także propozy-
cji w pozostałych dzielnicach.  
Na Wrotkowie, na terenach 
zielonych obok kościoła przy 

ul. Fulmana, w środy o godz. 
18.00 jest gimnastyka, z kolei 
fitness i zumbę można ćwi-
czyć w dzielnicy Węglin Po-
łudniowy w poniedziałki 

o godz. 18.30 na boisku przy 
Szkole Podstawowej nr 50  
(ul. Roztocze 14). Mieszkań-
cy Szerokiego mogą korzy-
stać z zajęć fitness i gimnastyki 

w poniedziałki o godz.16.30. 
Chętni spotykają się na boisku 
przy skrzyżowaniu ul. Słowian 
i Biskupińskiej.Na zajęcia nie 
obowiązują za pisy, ale warto 

wcześniej sprawdzić terminy. 
Szczegółowe informacje znaj-
dują się na profilu Facebo ok 
aktywnylublin&aktywnepo-
kolenie.

Bezpłatną ofertę sporto-
wo-rekreacyjną przygotowa-
no również z myślą o dzieciach 
i młodzieży z dzielnicy Dziesią-
ta. Dla nich zajęcia odbywają 
się w każdą środę w godzinach 
10.00–10.45 (dzieci 7–10 lat) 
i 10.45–11.30 (młodzież 11–15 
lat) na boisku sportowym przy 
ul. Siemiradzkiego 32. Limit 
miejsc na każde zajęcia wyno-
si 15 osób. 

Zapisy są możliwe przez spe-
cjalne formularze. Link oraz in-
formacje o tym, czy są jeszcze 
wolne miejsca, można znaleźć 
na stronie www.aktywnylu-
blin.eu

ście jest również wielu kibiców, 
co na pewno cieszy zawodni-
ków – podkreślali komentato-
rzy wyścigu w studio.

Ko l a r z e  w y s t a r t o wa l i 
w Kielcach i mieli do pokona-
nia 218,8 km. Po widowisko-
wym sprincie ulicami miasta 

wyścig wygrał Holender Olav 
Kooij.

 – Gratuluję zwycięzcom wy-
ników, a wszystkim zawodni-

kom wspaniałej rywalizacji. To 
dla mnie ogromna satysfakcja, 
że rozgrywany w Polsce wy-
ścig o tak bogatej historii po-
nownie zagościł w Lublinie. 
Mam nadzieję, że za rok to wy-
jątkowe wydarzenie znów od-
będzie się na ulicach naszego 
miasta – mówił prezydent Lu-
blina Krzysztof Żuk. 

Bardzo aktywnie jecha-
li Polacy. Koszulkę Najaktyw-
niejszego Zawodnika LOTTO 
wywalczył Patryk Stosz, który 
wygrał wszystkie premie. 

Przed finiszem TDP ulica-
mi Lublina ścigali się najmłod-

si kolarze w pierwszym etapie 
cyklu Tour de Pologne Junior. 
Celem imprezy jest promocja 
kolarstwa wśród dzieci i mło-
dzieży. Młodzi kolarze mieli zor-
ganizowaną trasę w centrum 
Lublina, która częściowo pokry-
wała się z trasą przygotowaną 
dla zawodowców. 

//  ZWYCIĘZCY NA PODIUM//  TŁUMY KIBICÓW NA TRASIE WYŚCIGU

//  FINISZ NAGRODY OD MIASTA WRĘCZAŁ PREZYDENT KRZYSZTOF ŻUK 
W TOWARZYSTWIE SZEFA WYŚCIGU TDP CZESŁAWA LANGA

//  ZAJĘCIA SPORTOWE W DZIELNICACH


