
Rada Dzielnicy
Czuby Południowe

Lublin, 19.11.2019 r.

                                                                                                                     

Protokół nr IX/VII/2019 z posiedzenia Rady 
Dzielnicy Czuby Południowe z dnia 

19.11.2019 r.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby 
Południowe  Wiesław Wnuk według następującego porządku 
obrad :
  

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu nr VIII/VII/2019  z poprzedniego posiedzenia.

4. Zajęcie stanowiska ws. uregulowania ruchu na ul. Szczytowej

 5. Zajęcie stanowiska ws. przejść do lasu z os. Górki, Widok i Poręba.

6. Apel do władz Miasta Lublin dotyczący przedstawienie wizji 

otoczenia przystanku kolejowego Lublin Zachodni.

7. Informacje Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe 

oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Czuby Południowe.

8. Sprawy różne organizacyjne, wolne wnioski,

9. Zamknięcie posiedzenia,



Ad.1

Otwarcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 18:04, Przewodniczący Rady 

Dzielnicy Czuby Południowe Wiesław Wnuk przywitał wszystkich 

bardzo serdecznie,

Ad.2

Został przyjęty porządek obrad jednogłośnie 13 radnych za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się od głosowania.

Ad.3

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nastąpi 11.12.2019 r. czyli na 

następnej sesji Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Decyzja została 

podjęta w głosowaniu w którym 9 radnych było za, 0 przeciw, 4 

wstrzymało się od głosu.

Ad.4

Zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania ruchu na ul. Szczytowej. 

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Krzysztof Wiśniewski poinformował 

iż 07.11.2019 roku  odbyła się wizja lokalna badająca problem 

wymagający szybkiego rozwiązania. Dbając o bezpieczeństwo 

mieszkańców i gości Dzielnicy. Przedstawił stanowisko w tej sprawie o 

konieczności interwencji. Projekt stanowiska został przyjęty jednogłośnie 

13 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad.5

Kwestia przejścia do lasu. Radna Agata Cholewa zwróciła uwagę na brak 

oświetlenia na płycie peronu, które ogranicza bezpieczeństwo 

użytkowania infrastruktury. Rada zwróciła również uwagę na 

niewystarczającą liczbę przejść przez ciąg kolejowych oraz brak 



infrastruktury umożliwiającej dojście do przystanku kolejowego Lublin 

Zachodni. W tej sprawie zostanie wysłane pismo do Urzedu Miasta w tej 

sprawie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 radnych za, 0 przeciw, 

o wstrzymujących się od głosowania.

Ad.6 

Apel do władz miasta dotyczący wizji dworca Lublin Zachodni, tę 

kwestię poruszył przewodniczący Wiesław Wnuk. Projekt pisma został 

przyjęty w głosowaniu jednogłośnie: 13 radnych za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się od głosu.

Ad. 7

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe Krzysztof 

Wiśniewski przedstawił zaproszenie do współtworzenia strategii Lublin 

2030 ,,Porozmawiajmy o przyszłości Lublina’’.

Ad. 8

Radna Halina Brzezicka zwróciła uwagę na fakt, że wniosek budowy 

chodnika przy przedszkolu 63 z rezerwy celowej został zrealizowany 

tylko w 50%.

Przedstawienie projektu budowy ciągu oświetleniowego wzdłuż ul. 

Agatowej i Nefrytowej w Lublinie.

Wiesław Wnuk zwrócił uwagę na konieczność rewitalizacji ławek, które 

powstały z rezerwy celowej; wymagają odświeżeni i odnowienia.

Dyskusja na temat miejsc parkingowych. Problem jest bolączką 

mieszkańców Dzielnicy, aut przybywa, a przestrzeni zaczyna brakować.

Wobec braku możliwości przesadzenia drzew spod górki saneczkowej 

Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycję zagospodarowania 

terenu pod wiaduktem w ciągu ul. Jana Pawła II oraz nasadzeń krzewów. 



Poruszenie kwestii infrastruktury dla dzieci, chodzi o zagospodarowanie 

górek i możliwość zimowej rekreacji dla dzieci.

Ryszard Czerwieniec zaproponował, aby wpisy z zeszytu dyżurów 

radnych były czytane na posiedzeniach Rady Dzielnicy. Zwrócił uwagę 

na konieczność montażu progów bezpieczeństwa na ulicy Agatowej. 

Zostały wystosowane odpowiednie pisma do kompetentnych władz. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 11 radnych za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się od głosu.

Ad. 9

Zamknięcie posiedzenia, Przewodniczący Rady Dzielnicy Czuby 

Południowe zamyka posiedzenie, dziękując za przybycie.

Przewodniczący                                              Sekretarz

Rady Dzielnicy Czuby Południowe                Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe

Wiesław Wnuk                                                Igor Wyszyński-Karłoski


