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oddajemy w  Wasze ręce ostatni w  tym roku numer 
kwartalnika. 2020 pomału dobiega końca. 

Wszyscy wiemy, że był to czas niezwykły. Wszyscy bo-
rykaliśmy się z przeciwnościami losu. Pandemia koro-
nawirusa pokrzyżowała nam wiele planów. 

Mamy nadzieję że mimo wszystko daliśmy Państwu w tym 
trudnym czasie nieco wytchnienia, wrażeń i wruszeń. 

Łączy nas kultura i sztuka. 

A najważniejsze jest zdrowie. 

I tego najbardziej Państwu życzymy.

Zespół Redakcyjny GO!

DROGIE MIESZKANKI
DRODZY MIESZKAŃCY,

CZUJMY SIĘ GOŚĆMI
Codziennie słyszymy w radio, widzimy w telewizji, czy 
śledzimy w  Internecie aktualne informacje na  temat 
Covid-19. Liczba zachorowań, zgonów, ozdrowieńców 
etc. Te  wiadomości potrafią przytłaczać, wzbudzać 
niepokój lub strach. W tych dziwnych czasach trudno 
znaleźć dystans, a  dodatkowo izolacja i  osamotnie-
nie źle wpływają na nasze samopoczucie. Nasuwa się 
pytanie jak sobie radzić? Z  odpowiedzią przychodzi 
sztuka, będąca terapią. Jej zadaniem jest wzbudzanie 
zainteresowania, wywoływanie emocji, przekazywanie 
uczucia. 

Kontakt z  dziełem sztuki jest zdarzeniem porusza-
jącym, dającym satysfakcję estetyczną i  poznawczą. 
Człowiek jest zdolny w  tym akcie uchwycić nowe 
aspekty dotyczące samego siebie oraz nowe możli-
wości wzruszeń czy emocji, jakie tkwią w ludzkiej na-
turze. W  trakcie obcowania z  dziełem wychodzą one 
na  światło dzienne, dlatego sztuka pomaga dokonać  
refleksji samego siebie i na chwilę zapomnieć o przy-
tłaczającej rzeczywistości. 

W  związku z  aktualnie obowiązującymi obostrzenia-
mi DDK nie może funkcjonować jak niegdyś. Jednak 
przestrzeń Kiosku ze  Sztuką npozwala nam na  działa-
nia i wchodzenie z Państwem w  interakcje. Tym razem 
chcemy zaprosić do Kiosku ze Sztuką i obejrzenia neonu 
Czujmy się Gośćmi, który jest symbolicznym nawiąza-
niem do mikrokosmosu naszej egzystencji. Inspiracją dla 
powstaniatej świetlne instalacji był wiersz Bal Wisławy 
Szymborskiej z tomu Chwila (Wydawnictwo Znak, Kra-
ków, 2020). To  wiersz opowiadający o  tymczasowości. 
Jakże dziś aktualny. 

Urok, jaki jest zawarty w dawnych znakach świetlnych, 
przenieśliśmy do wnętrza Kiosku ze Sztuką. Neony w la-
tach 60. i  70. stanowiły dziedzinę sztuki użytkowej, 
były elementem dekoracyjnym wkomponowującym się 
w przestrzeń miejską, zharmonizowanym z architektu-
rą. Aktualnie możemy zaobserwować powrót do sztuki 
neonów, które coraz częściej zdobią wnętrza domów 
bądź restauracji. Nasz neon wykonał Adam Brus, uro-
dzony w  Lublinie rzemieślnik i  formierz szkła neono-
wego.

Neon zaprasza do współdziałania i pamiętania, że DDK 
nie może istnieć bez swoich Gości: bywalczyń i bywal-
ców, mieszkanek i  mieszkańców, odbiorczyń i  odbior-
ców oraz uczestniczek i uczestników. 

Marzena Miszczuk-Głowacka
Kuratorka cyklu Ach, Sztuka

Czujmy się Gośćmi
Neon w Kiosku ze Sztuką

wernisaż online
23.12.2020
godz.17.00

facebook.com/ddkweglin

Partnerem działania jest: 
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PAMIĘĆ PRZEDMIOTÓW
W Nowym Roku zapraszamy do współtworzenia projek-
tu Pamięć przedmiotu, czyli do zebrania opowiadanych 
historii o  przedmiotach ważnych, cennych, historycz-
nych, osobistych. Znajdź w  domowym zaciszu przed-
miot, który jest dla Ciebie istotny i spotkaj się z nami, 

Monika Spuz-Szpos
81 466 59 16

m.spuz-szpos@ddkweglin.pl

żeby opowiedzieć jego historię. Za każdą opowieścią, 
historią, anegdotą czy przygodą stoimy my, nasze emo-
cje i  wspomnienia. Chcemy porozmawiać o  wybranym 
przedmiocie z  Państwa domu, jakiejś pamiątce senty-
mentalnej, może lalce z  dzieciństwa lub szczególnie 
ważniej rzeczy. Niech to będzie pretekst do spotkania, 
rozmowy i utrwalania tej historii. 
Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
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l CZUBY POŁUDNIOWE

INWESTYCJE Z REZERWY CELOWEJ

Stale poprawiamy naszą wspólną przestrzeń. Z corocz-
nej puli środków przeprowadziliśmy kolejne inwestycje: 
modernizację placu zabaw przy ul. Wyżynnej 31 oraz re-
mont chodnika przy ul. Szmaragdowej 4. Część zaplano-
wanych inwestycji wciąż czeka na  realizację. Wszystkie 
roboty powinny zostać sfinalizowane do końca grudnia.

NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego sta-
le zabiegamy o  jego poprawę. Po  interwencjach Rady 
Dzielnicy postawione zostały słupki zabezpieczające 
przed wjazdem na  chodnik przy ul. Szafirowej 9. Pa-
miętajmy, że  jeżdżąc po  chodnikach niszczymy nasze 
wspólne mienie i stwarzamy zagrożenie dla innych.

Przygotowaliśmy dla Panstwa ofertę, do  której macie 
dostęp za pomocą sieci internet. Wyjątkowe monodra-
my zarejestrowane w sali DDK Węglin”, zagrane ze spe-
cjalną dedykacją dla sympatyku Dedeku. 

Adolf w wykonaniu Pipa Uttona, 
Białe motyle, plecione łańcuchy Lidiyi Danylchuk, 
Diva Wiolety Komar, 
Einstein Pipa Uttona, 
Mój ojciec Aleksandrasa Rubinowasa
i Ryszrd po Ryszardzie Lidiyi Danylchuk

TEATR
DOSTĘPNY

ENG UK 

Fot. DDK “Węglin”

www.ddkweglin.pl | facebook.com/ddkweglin



l KONSTANTYNÓW 

CZAS NA PODSUMOWANIA

Koniec roku to  czas na  podsumowanie planowanych 
i przyjętych do realizacji przez Radę Dzielnicy Konstan-
tynów zadań na 2020. Rada na realizację zadań dyspo-
nowała rezerwą celową w  kwocie 150 tysięcy złotych. 
Prawie wszystkie planowane zadania zostały zrealizo-
wane. Z wyjątkiem Festynu Rodzinnego i Turnieju Piłki 
Nożnej, które z przyczyn obiektywnych (pandemia ko-
ronawirusa) zostały odwołane. 

Na realizację poszczególnych zadań w 2020 wydano na-
stępujące kwoty:

1. Remont ulicy Krajewskiego – 90.344,30 zł,
2. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Monte 
Cassino – 20.520,09 zł,
3. Remont chodnika przy ul. Pielęgniarek – 20.000.00 zł,
4. „Budżet Zielony” – 5.000.00 zł,
5. Współwydawanie kwartalnika GO! – 3.000.00 zł,
6. Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej 
nr 57 – 9.655,70 zł,
7. Prześwietlenie drzew na placu zabaw przy ul Bohate-
rów Monte Cassino – 1.479,91 zł.

Najpoważniejszym zrealizowanym zadaniem był re-
mont ulicy Krajewskiego, który pochłonął aż 60 % po-
siadanych środków z rezerwy celowej. Planując remont 
ulicy Krajewskiego, Zarząd zakładał, że  renowacja na-
wierzchni z wymianą krawężników na całej powierzchni 
ulicy zamknie się w granicach do 100 tysięcy złotych. 
Realizacja tego zadania była niezwykle trudna również 
dla Wykonawcy. Nie tylko z  uwagi na  pandemię, ale 
i niesprzyjające warunki pogodowe, które spowodowa-
ły, że roboty, które miały trwać dwa tygodnie, przecią-
gnęły się do dwóch miesięcy. Efekt tych prac jest jednak 
zadowalający, za co dziękujemy Wykonawcy robót.

Członkinie naszej Rady Dzielnicy bardzo aktywnie 
włączyły się do akcji powrotu do natury poprzez urzą-
dzanie miejsc zieleni, nasadzenia roślin zacieniających 
i  ozdobnych oraz drzew w  ramach Zielonego Budżetu 
Obywatelskiego. Niestety, w  tym przypadku też, pa-
nująca epidemia znacznie ograniczyła zakres planowa-
nych działań, praktycznie do nasadzeń drzew na terenie 
dzielnicy na które wydano 5 tysięcy złotych.

Rada Dzielnicy w  sytuacji ograniczonych środków fi-
nansowych i przy ciągle wzrastających kosztach, moż-

liwość realizacji remontów bądź modernizacji ulic 
widzi poprzez pozyskanie środków z  Budżetu Obywa-
telskiego. Dotychczas Miasto przeznaczało corocznie 
15 milionów złotych na realizację wybranych, w drodze 
głosowania przez mieszkańców, zgłoszonych projek-
tów. W  ubiegłym roku został zgłoszony przez Zarząd 
do realizacji przez Budżet Obywatelski, projekt remon-
tu ulicy Borelowskiego. W  tym roku udało wygrać się 
głosowanie i  tym sposobem wyremontowana zostanie 
ul. Namysłowskiego.

Okres jesienno-zimowy przynosi nam corocznie, mniej-
sze lub większe, problemy związane z usuwaniem spa-
dających na  ulice liści oraz z  zimową przejezdnością 
dróg.

Utrzymanie czystości w pasie drogowym w naszej dziel-
nicy, zarówno w okresie letnim jak i zimowym, należy 
do obowiązków Miasta. Jeśli w okresie zimowym moż-
na jeszcze zobaczyć w  naszej dzielnicy sporadycznie 
sprzęt odśnieżający ulice, to trudno zobaczyć zamiatar-
kę czy inny sprzęt do utrzymania czystości w pozosta-
łych okresach roku. Nie wynika to  tylko z  ograniczeń 
organizacyjnych czy finansowych, lub też braku możli-
wość wykonywania tych zadań przez Miasto. Spójrzmy 
na nasze ulice – szczególnie w części osiedli domów jed-
no i dwurodzinnych oraz nisko kondygnacyjnych wielo-
rodzinnych. Ulice są całodobowo zastawione samocho-
dami po  ich obu stronach. Jak ma na  te ulice wjechać 
jakikolwiek sprzęt do  utrzymania czystości? Nieliczna 
liczba mieszkańców utrzymuje we własnym zakresie 
czystość w pasie drogowym w granicach swojej posesji. 
Apelujemy do pozostałych mieszkańców – nie wstydź-
cie się wyjść przed dom z miotłą czy łopatą. Tylko w ten 
sposób można będzie doraźnie załatwić problem odpad-
ków, brudu i zalegającego śniegu  na naszych ulicach. 

W poprzednim numerze kwartalnika GO! poruszyliśmy 
problem z  parkowaniem samochodów i  braku miejsc 
parkingowych w naszej dzielnicy. Liczyliśmy na podpo-
wiedź mieszkańców jak ten problem rozwiązać. Propo-
nujemy więc rozwiązanie doraźne – jeżeli musisz zapar-
kować czy zatrzymać swój pojazd na nieprzewidywalny 
czas, powiedzmy od  5 minut do  X godzin w  miejscu 
gdzie możesz komuś utrudnić życie – zostaw za szybą 
w widocznym miejscu swój numer telefonu. 

W imieniu Zarządu Dzielnicy Konstantynów chcieliby-
śmy wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie wspo-

magali Radę w jej pracach na rzecz dzielnicy serdecznie 
podziękować i życzyć dalszej dobrej współpracy           

Tomasz Pękala
Przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy Konstantynów

Ryszard Skorupski
Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Dzielnicy Konstantynów

Adam Kruk
Sekretarz Zarządu

Dzielnicy Konstanstynów   

Krzysztof Wiśniewski, 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Czuby Południowe

Przewodniczący Rady Wiesław Wnuk
 692 918 751

wieslawwnuk@gmail.com

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski
791 464 616

krzysztof.wisniewski@czuby-pd.lublin.eu

Zapraszamy do kontaktu!

GODNOŚĆ CZYNIĄCEGO DOBRO

Rada Dzielnicy Węglin Północny w 2020 przyznała wy-
różnienie honorowe „Godność Czyniącego Dobro” Pani 
Ewie Kulik i Panu Waldemarowi Turczyniakowi. 
Wyróżnienie to  przyznawane jest osobom szczególnie 
zasłużonym dla dzielnicy. Działającym społecznie lub 
zawodowo w  każdej dziedzinie życia społecznego, kul-
turalnego , sportowego i biznesowego. Mającym wpływ 
na poprawę życia w dzielnicy lub rozsławiającej jej dobre 
imię. 
Ewa Kulik jest pracownikiem Zarządu Dróg i  Mostów 
w  Lublinie – Wydział Realizacji Inwestycji. Od  2014 
pracuje na  samodzielnym stanowisku ds. realizacji in-
westycji przy udziale Rad Dzielnic. Jej praca umożliwiła 
realizację na  Węglinie Północnym w  latach 2014-2020 
dwudziestu pięciu inwestycji i  remontów na  znaczącą 
w skali dzielnicy, łączną kwotę 864.100 zł. Nie byłoby 
to  możliwe, bez jej rzeczowych, ale i  krytycznych rad, 
zaangażowania oraz kompetencji. 
Waldemar Turczyniak, mieszkaniec Węglina Północne-
go od 33 lat, należy do  grupy osób zakładających w 2001 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północ-
ny” i  od  tamtej pory jest jego aktywnym członkiem. 
Uczestniczył w  przygotowaniach i  organizacji wszyst-
kich edycji festynów osiedlowych na  Węglinie Północ-

WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Urząd Miasta opublikował wyniki głosowania do  Bu-
dżetu Obywatelskiego. Wśród wygranych projektów jest 
jeden z  naszej dzielnicy – remont parkingu przy ulicy 
Szmaragdowej. Pełne wyniki głosowania można zoba-
czyć na stronie www.lublin.budzet-obywatelski.eu 

RADA DZIELNICY JEST DO TWOJEJ 
DYSPOZYCJI!

Ze względu na trwającą pandemię Rada Dzielnicy dzia-
ła w trybie zdalnym. Spotkania osobiste się nie odby-
wają się. Jesteśmy jednak do  dyspozycji telefonicznie 
i mailowo. Zapraszamy do kontaktu.
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nym, będąc odpowiedzialnym za stronę techniczną. Za-
wsze merytorycznie przygotowany i staranny, bez jego 
pomocy i  społecznej pracy realizacja festynów i  wielu 
innych projektów Stowarzyszenia nie byłyba możliwa. 
Waldek to osoba zawsze uśmiechnięta, pozytywnie na-
stawiona, życzliwa dla sąsiadów, pomocna w wielu spra-
wach i  przedsięwzięciach. Jego postawa prospołeczna 
jest warta wyróżnienia i propagowania.

Dariusz Boruch
Przewodniczący Zarządu

Dzielnicy Węglin Północny

19. DZIEŃ WĘGLINA

19 września 2020 zorganizowaliśmy Festyn Osiedlowy. 
Mimo okrojonej formuły (ze względu na reżim sanitar-
ny związany z pandemią koronawirusa) wszyscy, którzy 
zechcieli przyjść na boisko przy ulicy Judyma bawili się 
znakomicie. Zespół Berberys zagrał w klimacie klezmer-
skim, a ostrą, rockowa nutę zapewniła grupa PAWKIN. 
Zabawny skecz Juliana Tuwima „Krawiec Żydowski” 
zaprezentowali członkowie Amatorskiego Teatru Towa-

rzyskiego Anna Gaik i  Dariusz Boruch. Festyn popro-
wadzili Anna Kuszneruk oraz Jacek Bednarczyk. Wśród 
gości honorowych wyróżniały się Beata Stepaniuk-Ku-
śmierzak Zastępczyni Prezydenta ds. Kultury, Sportu 
i Partycypacji, Radna Miasta Lublin Monika Orzechow-
ska oraz Radny Zbigniew Jurkowski. Warto dodać, 
że  przed festynem odbyła się kolejna „święta wojna”, 
czyli mecz piłkarski między Węglinem Północnym a Po-

łudniowym. Dużą różnicą bramek wygrała „Północ”. 
Wydarzenie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu 
Miasta Lublin.

Dariusz Boruch
Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego

„Węglin Północny”

GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 
2021 ZAKOŃCZONE.

Do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, dla dzielnicy 
Węglin Północny zostały zgłoszone przez mieszkańców 
trzy projekty: D-2 Latarnie na  oś. Lipniak – dokoń-
czenie oświetlenia ul. T. Krwawicza i  lazurowej, D-49  
Przyjazny skwer na Węglinie – kontynuacja oraz D-89 
Funkcjonalna i  nowoczesna Węglin Arena – miejsce 

aktywnego spędzania czasu wolnego. W  głosowaniu 
mieszkańcy zdecydowali sumą  476 głosów, że w roku 
2021 będzie realizowany projekt D-89, który  przewi-
duje uatrakcyjnienie terenu „Węglin Arena” poprzez 
wybudowanie na nim tzw. „strefy betonowej” czyli sta-
łych przyrządów do  dyscyplin sportowych takich jak: 
tenis stołowy, teqball, szachy i piłkarzyki. Zakup urzą-
dzeń takich jak ciągnik jednoosiowy, ciągniczek-kosiar-
ka z dodatkowymi urządzeniami, który jest niezbędny 
do utrzymania obiektu w dobrym stanie, w szczególno-
ści boiska ze sztuczną trawą i nawierzchni z trawy natu-
ralnej. Projekt zakłada także postawienie garażu na ten 
sprzęt oraz doposażenie boisk w  nowoczesny sprzęt 
sportowy.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za zaangażowa-
nie i oddane głosy na wszystkie zgłoszone projekty i za-
chęcamy do składania projektów w następnych edycjach 
Budżetu Obywatelskiego.

Jacek Bednarczyk
Przewodniczący Rady Dzielnicy Węglin Północny
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