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w okresie przedświątecznym oddajemy w  Wasze ręce 
ostatni w  tym roku numer kwartalnika GO! Wydanie 
to  jest zapowiedzią najbliższych wydarzeń, które jesz-
cze przed nami, ale również podsumowaniem naszych 
działań w  trudnym dla kultury i  sztuki roku 2021. 
W  najnowszym numerze przekazujemy również naj-
świeższe informacje od  Rad Dzielnic. Cieszymy się, 
że pomimo niepewnej sytuacji na świecie jesteście wciąż 
z nami. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy 
mogli spotkać się w większym gronie na wydarzeniach 
kulturalnych w obydwu Dedekach. Od stycznia czekamy 
na  Państwa z  głowami pełnymi pomysłów oraz z  nie-
spożytą energią naszych pracownic i pracowników. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Naro-
dzenia życzymy Wam pogody ducha oraz pięknych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie. Spełnienia wszystkich 
najskrytszych marzeń i żeby nadchodzący rok 2022 był 
łaskawy i  szczęśliwy. My mamy tylko jedno życzenie. 
Chcielibyśmy zobaczyć Państwa w  drzwiach naszych 
domów kultury. Do zobaczenia!

Zespół Redakcyjny GO!

DROGIE MIESZKANKI
DRODZY MIESZKAŃCY,
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KARMELITANKI W DDK „WĘGLIN”

Do końca roku  w DDK „Węglin można oglądać wystawę 
ikon „Karmelitanki lubelskie/prawizerunki”. Wydarze-
nie to jest częścią projektu stypendialnego przyznanego 
Pani Monice Spuz-Szpos przez Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu w 2021 roku.

Ikony powstały m.in. pod wpływem lektury tekstów 
XVII-wiecznych kronik zakonnych: „Konterfekt życia 
przykładnego” i „Ozdoba karmelu zakonnego”, a tak-
że konsultacji merytorycznych przeprowadzonych 
z prof. Anną Nowicką-Struską. Z prezentowanych na 
wystawie prac wyłaniają się  kobiety pobożne, pokorne 
oraz poddające się regułom zakonnym. Nie dowiemy 
się, czy nosiły okulary lub jaki miały kolor włosów, ale 
im dogłębniej studiujemy te żywoty, tym dają się za-
uważyć pewne cechy wyróżniające każdą z nich.

„Prawizerunki” to  próba stworzenia portretów XVII-
-wiecznych Karmelitanek lubelskich, które wcześniej 
nigdy nie były namalowane. Autorka tym projektem 
przywraca pamięć o kobietach, które przybyły do Lubli-
na w XVII wieku. Wiele wniosły do ówczesnej kultury, 
a współcześnie stały się źródłem inspiracji artystycznej. 
Ikony powstały w technice tradycyjnej tempery żółtko-
wej, na deskach lipowych pokrytych gruntem klejowo-
-kredowym oraz złoceniem 24 karatowym złotem. Za-
praszamy do oglądania wystawy.

Marcin Skibiński
m.skibinski@ddkweglin.pl /  692 255 153



„Zawsze klasyka” jest cyklem, który od pięciu sezonów 
znajduje się w ofercie kulturalnej DDK „Węglin”. Wielo-
krotnie gościliśmy na naszej scenie Artystki i Artystów, 
którzy specjalizują się w wykonywaniu muzyki klasycz-
nej. Ze względu na kameralny charakter koncertów pre-
zentujemy repertuar przeznaczony na małą obsadę wy-
konawczą. Zbliża to publiczność do muzyki, a Artystów 
do publiczności. 

W sezonie 2021/22 cykl pojawił się w nowej odsłonie – 
edycja Młodych. Na  scenie gościliśmy utalentowanych  
i  pełnych pasji wykonawców, którzy rozwijają swoje 
umiejętności w  szkołach muzycznych i  na  uniwersy-
tetach. Koncert inauguracyjny wykonała Anna Komu-
siński de Alba – 12 letnia wiolonczelistka, która rozpo-
częła naukę gry metodą Suzuki w wieku 5 lat.  Obecnie 
kształci się pod okiem profesora Henryka Zarzyckiego 
w  Krakowie, a  od  dwóch lat jest członkinią programu 
muzycznego „Dzieci uzdolnione” na Uniwersytecie Mu-
zyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu. W DDK „Węglin” 
zaprezentowała utwory J. S. Bacha, D. Poppera, E. Elga-
ra przy akompaniamencie fortepianu Karoliny Hordyjewicz. 

W listopadzie odbył się recital fortepianowy w wykona-
niu Daniela Rożka – ucznia V klasy Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego 
w  klasie fortepianu dr Teresy Księskiej-Falger. Daniel 
jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych. Podczas koncertu 
wykonał utwory Fryderyka Chopina. 

W grudniu wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia im. Witolda Lutosławskiego: Michał Sudewicz 
– gitarzysta z  klasy Jakuba Niedoborka oraz Patryk 
Sudewicz – saksofonista z klasy Andrzeja Waszczuka. 
Oprócz repertuaru solowego, w  którym znalazły się 
utwory m.in. J. S. Bacha, A. Scarlattiego, J. Morela. W 
duecie zaprezentowali kolędy, które wprowadziły słu-
chaczy w świąteczny nastrój. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne koncerty w wykona-
niu młodych artystów, które odbędą się w nowym roku. 

Magdalena Żelazko
m.zelazko@ddkweglin.pl / 882 433 036

CZAS NA MŁODYCH

Pandemia sprawiła, że  wyrażenie „do  zobaczenia” 
czy „widzimy się” nabierają szczególnej wagi. W  dzi-
siejszych czasach ludzie doceniają wartość spotkań 
na żywo oraz przebywania z drugim człowiekiem. Do-
chodzą do nas pokrzepiające wiadomości, że potrzebu-
ją Państwo, a  wręcz łakną, kontaktu z  kulturą i  sztu-
ką. Cieszymy się, że zapraszając publiczność do naszej 
instytucji możemy odpowiedzieć na  rosnącą potrzebę 
udziału w spektaklach teatralnych oraz uczestniczenia 
w spotkaniach autorskich i literackich. 

W ostatnim kwartale spotykaliśmy się w ramach cykli: 
„Ciąg dalszy”, „Spis Treści”, „T1A” i „Wieczne Czytanie”. 
Byli z  nami również: Małgorzata Hajewska-Krzysz-
tofik, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Irena Jun, Sandra 
Korzeniak, Oktawia Kromer, Irina Lappo, Hanna Le-
wadowska, Grażyna Lutosławska, Dorota Masłowska, 
Tomasz Miłkowski, Anna Nowicka-Struska, Jolanta 
Prochowicz, Piotr Selim, Rafał Szczerbakiewicz, Miro-
sław Tryczyk i Marcin Wicha.

DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ

Żywimy nadzieję, że  w  Nowym Roku 2022 będziemy 
mogli spotkać się z Państwem przy okazji nowych pro-
jektów literackich i teatralnych.

Mateusz Nowak
m.nowak@ddkweglin.pl / 887 111 311
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Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” jest otwarty na wszyst-
kich odwiedzających. Zależy nam na  tworzeniu miejsca 
przyjaznego. Pracujemy nad tym by dostosowywać prze-
strzeń budynku do  potrzeb osób z  różnymi niepełno-
sprawnościami, szczegóły znajdują się na stronie inter-
netowej w zakładce „Dostępność”. Przy Domu Kultury 
wyznaczone są  miejsca parkingowe, w  budynku jest 
przystosowana winda oraz mile widziane są psy asystu-
jące. Część wydarzeń tłumaczona jest na  polski język 
migowy, m.in. cykle „Ciąg dalszy”, „Wieczne czytanie”, 
„Piątek wieczorową porą” czy „Komiksiary” (nagrania 
dostępne na Facebooku DDK „Węglin” i DDK „Czuby Po-
łudniowe”). W przyszłości planujemy rozszerzenie tej 
oferty. Ważna jest dla nas także świadomość i uwrażli-
wienie na drugiego człowieka, dlatego oprócz szkoleń dla 
naszego zespołu, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla 
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych „Otwie-
raMy się”. Są to bezpłatne warsztaty, podczas których 
można dowiedzieć się jak wspierać osoby z  niepełno-
sprawnościami oraz znaleźć odpowiedzi na  nurtujące 
pytania. Jest to czas na dyskusje, pobudzenie zmysłów 
oraz próbę zrozumienia osób z niepełnosprawnościami. 
Temat może wydawać się trudny, ponieważ jest rzadko 
poruszany publicznie. Podczas tych warsztatów treści 
dostosowujemy są  do  wieku uczestniczek i  uczestni-
ków. Uczymy się wspólnie poprzez zabawę, gry i ćwicze-
nia praktyczne. Na spotkaniu dowiadujemy się kim jest 
osoba z  niepełnosprawnością, jak się do  niej zwracać, 
co  to  znaczy niewidomy, słabowidzący, ociemniały, 
G/głuchy, słabosłyszący oraz co  to  jest Kultura Głu-
chych. Pobudzamy zmysł słuchu lub dotyku - ucząc się 
podstawowych zwrotów grzecznościowych w  polskim 
języku migowym. Dzięki temu możemy, choć w małym stop-
niu, zrozumieć co czują osoby z niepełnosprawnościami.

DDK DOSTĘPNY

Kontakt: dostepnosc@ddkweglin.pl
Istnieje możliwość umówienia spotkania

oraz kontakt w PJM (rozmowa wideo, wia-
domość wideo)

Zapisy na warsztaty „OtwieraMy się”
 zajęcia@ddkweglin.pl 

81 466 59 16 lub 882 433 036

Dominika Knap
Koordynatorka ds. dostępności

dostepnosc@ddkweglin.pl
  

W ubiegłym roku wysłaliśmy do Państwa list z zaprosze-
niem do udziału w projekcie „Przedmiot pamięci”. Zało-
żenie było takie by usłyszeć Państwa historię o ważnych 
przedmiotach, które, z jakiegoś powodu, przechowuje-
cie w swoich domowych archiwach. Odzew był zaska-
kujący. Dzięki niemu mogliśmy lepiej Państwa poznać. 
Od marca spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, i nagrywa-
liśmy bardzo osobiste wspomnienia pełne emocji. Przez 
pryzmat opowiedzianych historii i przyniesionych rze-
czy poznaliśmy tych, którzy tu mieszkają i którzy odwie-
dzają DDK. Przedmioty były różne: od klucza do rodzin-
nego domu przez książkę teścia, moździerz z wojennych 
okopów czy etui na okulary. Wsłuchaliśmy się w te opo-

PRZEDMIOT PAMĘCI

wieści, pobudziły one naszą wyobraźnię, wzruszyły, ale 
były też przyczyną do rozmów o tym co ważne i cenne. 
Dziękujemy tym z Państwa, dzięki którym powstał ten 
projekt. Przede wszystkim gratulujemy odwagi podzie-
lenia się z nami tak osobistymi historiami. 

Monika Spuz-Szpos
m.spuz-szpos@ddkweglin.pl / 81 466 59 16 lub 882 433 036
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W ciągu ostatnich miesięcy zaproponowaliśmy Państwu 
dwa nowe cykle poświęcone otaczającej nas przyrodzie 
i  jej znaczeniu – „Bywaj w lesie” i „Zielonym do góry”. 
Sytuacja epidemiologiczna wskazała nam nowe rozwią-
zania na  uczestnictwo w  kulturze, które przejawia się 
wzmożonym kontaktem z lasem, roślinnością i wszyst-
kim tym, co  wiąże się z  naturą. Pierwsza propozycja 
to  cykl spacerów przyrodniczych, będących okazją 
do  zastanowienia się nad relacją przyroda – człowiek. 

Spacery po  Starym Gaju prowadzi Inspektor Bywak, 
czyli Jakub Orłowski – edukator, przyrodnik, fotograf, 
współzałożyciel „Leśnej Bazy NaTurka”. Dotychczas od-
były się warsztaty pozwalające zrozumieć las i  poznać 
jego mieszkańców. Prowadzący podczas spotkań pre-
zentował również literaturę przyrodniczą. Na ostatnim 
naszym spotkaniu Inspektor Bywak opowiedział o zna-
czeniu śladów zwierząt na śniegu i błocie oraz czy faktycznie 
wszystko wtedy śpi. Był to spacer w prawdziwie zimowej aurze. 
Druga propozycja, „Zielonym do góry”, to cykl warszta-
tów poświęconych roślinom – ich pielęgnacji, aranżacji 
i miejscu w ekosystemie. Całość realizowana jest w du-
chu poszanowania sezonowości, idei niemarnowania 
oraz korzystania z  jak największej ilości materiałów 

W październiku udało nam się wznowić cotygodniowe 
warsztaty i weekendowe wydarzenia skierowane do dzie-
ci i młodzieży. 

„Warsztaty cyrkowe” oraz „W  młodym duchu, wiele 
ruchu” to zajęcia rozwijające ciało i umysł, wspierające 
koordynację ruchową, refleks, koncentrację i  pamięć. 
Plan spotkań przygotowany jest tak, by dzieci mogły się 
zintegrować i nauczyć współpracy. Zajęcia te prowadzo-
ne są przez instruktorów z ogromnym doświadczeniem 
dydaktycznym: Dominikę Knap, Marcina Borkowskiego 
oraz Ireneusza Łopuckiego. 

Naszą kolejną propozycją jest nowy cykl warsztatowy-
„OtwieraMy się” przeznaczony dla grup szkolnych. Pod-
czas tych spotkań młodzi ludzie nabywają wiedzę o tym 
jak można wspierać osoby z niepełnosprawnościami. 

Do Dedeku wróciły, dobrze wszystkim znane, sobotnie 
„Rodzinne Poranki Muzyczne” prowadzone przez mu-
zykoterapeutkę i  wokalistkę – Sylwię Lasok. Na  zaję-
ciach dzieci, razem z rodzicami, uczą się podstawowych 
rytmów grając na różnych instrumentach perkusyjnych, 
podczas tych zajęć nie brakuje również improwizacji 
wokalnych i przede wszystkim dobrej zabawy.
Równie dużą popularnością cieszą się sobotnie „Dzie-
cinady”, które mają formę warsztatów sensorycznych. 
Podczas tych spotkań dzieci używając różnego rodzaju 
bezpiecznych substancji, o  bogatych właściwościach 
zapachowych, dotykowych, czy smakowych, uczą się 
poprzez zabawę jak lepiej funkcjonować w  sferze ru-
chowej, emocjonalnej i poznawczej. Te  zajęcia dają im 
narzędzia by łatwiej pokonywać trudności z jakimi zma-
gają się na codzień.

Magdalena Kwaśna 
m.kwasna@ddkweglin.pl / 81 466 59 16

MŁODY DUCH
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ZIELONO NA CZUBACH

dostępnych lokalnie. Czas spędzony na kontakcie z ro-
ślinami pozwala lepiej poznać otaczającą nas przyrodę, 
zmniejszyć poziom stresu i  uruchomić kreatywność. 
Warsztaty prowadzi Beata Zych – ogrodniczka, floryst-
ka i  działkowiczka z  zamiłowania, założycielka autor-
skiego projektu „Pracownia Piękno”. Podczas dotych-
czasowych spotkań został omówiony cykl wegetacyjny 
roślin i  ich potrzeb, by ze „zdrowym liściem” przeszły 
przez zimę. Prowadząca pokazała również jak wykonać 
aranżację stołu jesiennego. Warsztaty były transmito-
wane online na  Facebooku DDK „Czuby Południowe”. 
Zapis tych transmisji cały czas jest dostępny na naszym 
profilu. 18.12.2021 o godz. 11.00, również online, za-
praszamy na  iście świąteczne spotkanie – Beata Zych 
pokaże, jak uwić zimowy wianek, przy wykorzystaniu 
naturalnych, dostępnych lokalnie materiałów. Planu-
jemy zaprosić Państwa na  kolejne warsztaty i  spacery 
po  Nowym Roku. Szczegółowe informacje będą poja-
wiać się na  naszej stronie internetowej i  portalu spo-
łecznościowym Facebook DDK „Czuby Południowe”. 
Dobrze jest wyjść na spacer i zagrać w zielone!

Magdalena Piotrowska
m.piotrowska@ddkczubypoludniowe.pl / 882 433 041



l CZUBY POŁUDNIOWE

PLAN DLA DZIELNIC

4 listopada w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej 
odbyło się spotkanie mieszkanek i  mieszkańców dzielnic 
Czuby Południowe i  Węglin Południowy z  Prezydentem 
Miasta, Panem Krzysztofem Żukiem. Był to pierwszy etap 
działań w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic”. Osoby wy-
powiadające się na temat naszej dzielnicy zwróciły uwagę 
na konieczność zapewnienia dostępności, tj. dostosowania 
infrastruktury pieszej do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami i mających trudności z poruszaniem się. Dopytywa-
no o przyszłość wąwozu przy linii kolejowej na wysokości 
os. Górki. Zgłoszono potrzebę zorganizowania  kolejnego 
przejścia przez tory do lasu. Ważnym tematem były kwestie 
związane z wjazdem, organizacją ruchu i  bezpieczeństwem 
przy Szkole Podstawowej nr 51. Pojawiły się pytania o roz-
budowę ul. Filaretów, rewitalizację starszych osiedli (os. 
Górki), tworzenie skwerów, uruchomienie filii domów kul-

Komiks to  książka składająca się głównie z  obrazków 
i tekstu, który umieszczany jest w charakterystycznych 
dymkach. Często kojarzy się nam z publikacją dla dzie-
ci, głównie o superbohaterach lub o znanym i lubianym 
kaczorze. W  Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Po-
łudniowe” staramy się zmienić to  przeświadczenie. 
W niedziele zapraszaliśmy Państwa na spotkania z ko-
bietami znanymi ze świata komiksu – w ramach cyklu 
„Komiksiary”. Nasze Gościnie opowiadały nam o swojej 
twórczości i o drodze do sukcesu. Z prowadzącym Grze-
gorzem J. Nowickim rozmawiały również o, nie zawsze 
prostych tematach poruszanych na  łamach komiksu. 
Oglądając transmisje spotkań online, które zapisa-
ne są na profilu Facebook - DDK „Czuby Południowe”, 
mogą się Państwo przekonać, że komiks jest sztuką bar-
dzo poważną, zarezerwowaną tylko dla dzieci.

Naszymi Gościniami były: Marta Falkowska, Anna 
Krztoń, Berenika Kołomycka, Edyta Bystroń, Anna Kło-
sowska oraz Karolina ”Szarosen” Plewińska.

Agata Komorowska
a.komorowska@ddkczubypoludniowe.pl / 882 433 041

KOBIECA STRONA KOMIKSU
tury na pozostałych osiedlach, w kontekście koncepcji, tzw. 
„miasta 15-minutowego”. Będziemy Państwa informować 
o kolejnych działaniach związanych z planami dla dzielnicy.

POMYSŁY NA ZIELONY BUDŻET

W ramach tegorocznej edycji „Zielonego Budżetu” można 
było zgłaszać pomysły na  tworzenie „Miejsc dla Ciebie”, 
tj.: przestrzeni w sąsiedztwie, które warto zamienić na zie-
lone oazy, mini parki, skwery kieszonkowe etc. Z naszej 
dzielnicy zgłoszono dwa pomysły „Roślinna Wyżynna” 
oraz „Zielony azyl na  Szczytowej”, które są  bardzo po-
trzebne w  kontekście potrzeby rewitalizacji i  tworzenia 
miejsc integracji społecznej na osiedlu „Górki”. Zwycięskie 
projekty mają zostać wyłonione w pierwszych miesiącach 
2022 roku.

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI W SP 51

Szkoła Podstawowa nr 51, jako jedna z dziesięciu placówek 
oświatowych w Lublinie, bierze udział w pilotażu szkolnych 
budżetów obywatelskich. Jest to działanie na rzecz rozwi-
jania demokracji szkolnej. W  ramach konkursu „Rozwój 
samorządności uczniowskiej w Lublinie” szkoła pozyskała 
4 000 zł na realizację swoich potrzeb. O sposobie zagospo-
darowania tej kwoty decydowała cała społeczność szkolna. 
Uczniowie, uczennice, kadra szkolna i rodzice mogli składać 
projekty, a następnie wspólnie wybrać te, które zostaną zre-
alizowane. Gratulujemy!



l KONSTANTYNÓW 

Przewodniczący Rady Wiesław Wnuk
 692 918 751

wieslawwnuk@gmail.com

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski
791 464 616

krzysztof.wisniewski@czuby-pd.lublin.eu

Strona internetowa Rady:
www.dzielnice.lublin.eu/czuby-pd

Zapraszamy do kontaktu!

Fot. R
yszard Skorupski

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zapraszamy do kontaktu i zgłaszania potrzeb dotyczących 
naszej dzielnicy. Mogą to być zarówno działania związane 
z  inwestycjami, remontami, urządzeniem terenów wspól-
nych, działaniami kulturalnymi, sportowymi, integrujący-
mi, jak i wsparciem miejskich instytucji na naszym terenie. 
W podziale środków staramy się uwzględniać zapotrzebo-
wanie wszystkich 3 osiedli oraz potrzeby wspólne, jak orga-
nizacja Święta Dzielnicy czy ustawienie toalet przenośnych 
w Parku Jana Pawła II. Ze względu na stan pandemii CO-
VID-19 zapraszamy do kontaktu mailowo i telefonicznie.

RADA DZIELNICY KONSTANTYNÓW

Koniec roku to  czas na  podsumowanie planowanych 
i przyjętych do realizacji zadań na 2021 r. Rada Dzielni-
cy Konstantynów dysponowała rezerwą celową w kwo-
cie 150 000 zł. Wszystkie planowane zadania zostały 
zrealizowane a na poszczególne cele wydatkowano na-
stępujące kwoty:

Remont ulicy ks. Brzóski 97 000 - zł, wymiana podłóg 
w 8 klasach Szkoły Podstawowej nr 57 - 40 000 -zł, Bu-
dowa chodnika o długości 30 m wjazd do SP nr 57 - 10 
000 - zł, Roczna opłata za Kwartalnik „GO” - 3 000 -zł
RAZEM 150 000 zł

Najpoważniejszym, zrealizowanym zadaniem był remont 
ulicy ks. Brzóski, który pochłonął, aż 60 % posiadanych 
środków z rezerwy celowej. Efekt  prac jest bardzo zado-
walający, za co należą się podziękowania dla wykonawcy.
Oprócz w/w  zrealizowanych zadań z  rezerwy celowej 

upływający bieżący rok był dla naszej dzielnicy bardzo 
dobry pod względem inwestycji. Miasto ogłosiło prze-
targ na  wybudowanie nowego zbiornika retencyjnego 
wraz z  pompownią i  uzbrojeniem w  rejonie ulicy Far-
maceutycznej. Uporządkowanie kanalizacji deszczowej 
pozwoli zabezpieczyć posesje przed gwałtownym napły-
wem wód opadowych i  odciążyć istniejącą kanalizację 
deszczową. Zbiornik retencyjny (najazdowy) o  pojem-
ności 160 m3 będzie składał się z połączonych ze sobą 
2 zbiorników rurowych o średnicy 2,3 m i długości 19,6 
m. Inwestycja przewiduje również budowę w tym miej-
scu separatora, pompowni o wydajności 5 l/s, niezbęd-
nej infrastruktury w  postaci wpustu ulicznego zloka-
lizowanej w  ul. Śnieżyńskiego, 9 studni (żelbetowych 
i  z  tworzywa) oraz 12 odwodnień liniowych. Oprócz 
tego projekt zakłada odtworzenie nawierzchni drogo-
wych: parkingu, ulicy i chodnika o powierzchni ok. 735 
m2. Duża w tym zasługa Radnej Moniki Orzechowskiej, 
która była w tę sprawę  zaangażowana od początku. 

W imieniu Zarządu Dzielnicy Konstantynów chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy aktywnie wspomagali Radę w  jej pracach na  rzecz 
dzielnicy  i życzyć dalszej dobrej współpracy.           

Tomasz Pękala
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Konstantynów 
                                                                                           

Krzysztof Wiśniewski 
Przewodniczący Zarządu Dzielnic Czuby Południowe



ŻYCZENIA

Święta Bożego Narodzenia przynoszą ze sobą wiele rado-
ści oraz refleksji dotyczących minionego okresu i  planów 
na Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach życzymy Pań-
stwu, aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce przy świą-
tecznym stole, spełnienia najskrytszych marzeń oraz aby 
każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego. Bądźmy dla 
siebie bardziej serdeczni i życzliwsi. Patrzmy na to co dobre 
i co łączy, a nie na to co nas dzieli. Wszystkiego najlepszego 
na Święta i Nowy 2022 Rok wszystkim mieszkańcomv ży-
czy Rada Dzielnicy Węglin Północny 

Barbara Lisiak 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Węglin Północny 

SUKCES AMATORSKIEGO TEATRU 
TOWARZYSKIEGO

W dniach 01-03.10.2021 r. „Amatorski Teatr Towa-
rzyski” uczestniczył  w VIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich „DECHA”, 
który odbył się w Kreatywnym Centrum Kultury w Biel-
sku Podlaskim. Teatr zaprezentował komedię Michała 
Bałuckiego „Teatr Amatorski”.  ATT wystąpił w składzie:  
Anna Gaik, Irena Mazur, Ewa Surdacka, Ewa Górecka, 
Grzegorz Wankiewicz, Henryk Szuba, Krzysztof Żak 
i Filip Hojda. Miło nam poinformować, że z festiwalu 
powróciliśmy z główną nagrodą za drugoplanową rolę 
kobiecą dla Ireny Mazur (rola Dorci). Jury festiwalu do-
ceniło również naszą grę aktorską dwoma nominacjami: 
dla Ewy Góreckiej za rolę epizodyczną oraz dla Henryka 
Szuby za drugoplanową rolę męska. Spektakl dostępny 
na profilu Facebook „MDK Mińsk Mazowiecki”. 

Po wielu miesiącach wytężonej pracy 01.11.2021 r. odbyła się 
również premiera naszego słuchowiska „Drugi pokój”, na pod-
stawie dramatu Zbigniewa Herberta. 

Adaptacja i reżyseria: Dariusz Boruch, realizacja nagrania: Woj-
ciech Tryksza, muzyka i udźwiękowienie: Artur Giordano. 

Słuchowisko dostępne jest na profilu Facebook „ATT Lublin”.

Dariusz Boruch
Prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego 

„Węglin Północny”

PRZEBUDOWA UL. RASZYŃSKIEJ

Priorytetem Rady Dzielnicy Węglin Północny, zgłasza-
nym do budżetu miasta Lublin w ostatnich kilku latach, 
jest realizacja przebudowy i  rozbudowy ulicy Raszyń-

skiej, która jest objęta prawomocną decyzją ZRID NR 
288/19 z dnia 27.03.2019 r. Potrzebna jest tylko decy-
zja władz Miasta o przeznaczeniu środków na jej reali-
zację, której koszt, w 2019 roku, szacowany był na  ok. 
7,5 mln złotych. W tej sprawie członkowie Rady wielo-
krotnie spotykali się z  władzami oraz radnymi miasta 
Lublin, a w listopadzie 2019 przekazali panu Prezyden-
towi apel podpisany przez 362 mieszkańców dzielnicy. 
Pandemia i spadek przychodów budżetu miasta w latach 
2020-2021 spowodowały odsunięcie w czasie realizacji 
tej inwestycji, ale być może pojawi się szansa na  uzy-
skanie odpowiednich środków. W  dniu 10.11.2021r., 
na spotkaniu z panem Prezydentem Arturem Szymczy-
kiem, Radna Miasta Lublin pani Monika Orzechowska 
i członkowie Zarządu Dzielnicy Węglin Północny, pano-
wie Dariusz Boruch i Paweł Mierzwa, uzyskali od Prezy-
denta zapewnienie złożenia wniosku o dofinansowanie 
inwestycji w  ramach II tury Rządowego Programu In-
westycji Strategicznych, którego zgłoszenie spodziewa-
ne jest w grudniu 2021r.. W ramach I tury RPIS Miasto 
uzyskało 30 mln złotych na  realizację dróg w  innych 
częściach miasta. Pozostaje wierzyć, że wieloletnie sta-
rania mieszkańców dzielnicy zakończą się sukcesem, 
a zrealizowany w roku 2016 zbiornik retencyjny w doli-
nie cieku spod Konopnicy będzie wykorzystany zgodnie 
z planowanym przeznaczeniem.

Paweł Mierzwa, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu 

Dzielnicy Węglin Północny
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