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Finansowane ze środków
Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, 

Rady Dzielnicy „Czuby Południowe”, 
Rady Dzielnicy „Węglin Północny”,

Rady Dzielnicy „Konstantynów”

oddajemy w  Wasze ręce czwarty numer kwartalnika. 
Wszyscy funkcjonujemy w  trudnych warunkach, ale 
staramy się dla Was. Mimo ograniczonych możliwości, 
ze  względu na  reżim sanitarny i  finanse, zapraszamy 
do obu DDK-ów. O tym właśnie piszemy w tym nume-
rze. Od października ruszają dobrze znane zajęcia oraz 
kilka nowych propozycji. Wszystkie te, które udało się 
dostosować do warunków. Oprócz tego, działania w ra-
mach dwóch projektów, które realizujemy dzięki wspar-
ciu finansowemu Ministerstwa Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. 
W GO! przeczytacie również Państwo wieści z dzielnic. 
Przedstawiciele rad poruszają sprawy ważne, bliskie 
mieszkankom i mieszkańcom. Zachęcają również do za-
angażowania się do głosowania w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. Przyłączamy się do ich próśb, z uznaniem 
przyglądając się temu, co robią.

Zespół Redakcyjny GO!

Fot. Jacek Św
ierczyński

DROGIE MIESZKANKI
DRODZY MIESZKAŃCY,

DUŻO DOSTĘPNEJ 
KULTURY / na żywo i online

Pozyskanie zewnętrznych dofinansowań ze  środków 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Na-
rodowego Centrum Kultury oraz Programu Wielolet-
niego NIEPODLEGŁA pozwoliło nam na stworzenie tej 
jesieni różnorodnej oferty programowej, do skorzysta-
nia z której, serdecznie Państwa zapraszam.

Za nami kilkanaście wydarzeń, ale to, co przed nami za-
powiada się równie interesująco.

T1A: DOSTĘPNY, czyli teatr jednego 
aktora/jednej aktorski dla wszystkich.

Zaprosiliśmy do  udziału w  tym projekcie dobrze Pań-
stwu znanych z DDK aktorki i aktorów. Wystąpią mię-
dzy innymi Peter Cizmar ze Słowacji, Lidiya Danylchuk 

10.10.2020, godz. 18.00

miejsce Centrum Wspinaczkowe Kotłownia, 
ul. Cisowa 11, Lublin

spektakl w języku słowackim z polskimi napisa-
mi, tłumaczony symultanicznie na PJM

CHIŃSKI MAHARADŻA
(ČÍNSKY MAHARADŽA)

na podstawie książki Wojtka Kurtyki
adaptacja i reżyseria Klaudyna Rozhin

w roli Wojtka Kurtyki Peter Čižmár
czas trwania 60 minut

wstęp wolny, obowiązują wcześniejsze rezer-
wacje miejsc projekty@ddkweglin.pl

#DDKCZUBYPOLUDNIOWE #DDKWEGLIN, 
czyli do zobaczenia w sieci…

…ale nie tylko. Na każde z podanych niżej wydarzeń 
przygotowaliśmy dla Państwa tyle miejsc w naszych sie-
dzibach, na ile to było możliwe. Mam jednak nadzieję, że 
będą Państwo naszą publicznością również w Internecie. 
Namawiamy do komentowania i „podawania dalej”. Za-
sze cenne są dla nas Państwa wrażenia, wnioski i uwagi.

Transmisje online na żywo
www.facebook.com/ddkczubypoludniowe/

25.09.2020, godz. 18.00

cykl Ciąg dalszy / Mikołaj Grynberg, autor 
m.in. książki Poufne (Wyd. Czarne, 2020), 
prowadzenie – Magdalena Wójcikiewicz

09.10.2020, godz. 18.00

Derlatka / Kofta / Osiecka – spotkanie 
z  Piotrem Derlatką w  ramach cyklu Piątek 
wieczorową porą, prowadzenie – red. Paweł 

Błędowski (Polskie Radio Lublin)
rozmowa o poetach i poetkach polskiej 

piosenki oraz cechach charakterystycznych 
muzyki czasów PRL

16.10.2020, godz. 18.00

cykl Ciąg dalszy / dr Urszula Zajączkowska, 
autorka książki Patyki, badyle nagrodzonej 
w tym roku Nagrodą Literacką Gdynia w ka-
tegorii „eseistyka”, prowadzenie – Joanna 
Chapska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. H. Łopacińskiego w Lublinie)

30.10.2020, godz. 18.00

cykl Ciąg dalszy / prof. Izolda Kiec, autorka 
książki Ginczanka. Nie upilnuje mnie nikt, 
prowadzenie – Magdalena Wójcikiewicz

z Ukrainy, Aleksandras Rubinovas z Litwy i Pip Utton 
z Wielkiej Brytanii. Wszyscy już u nas byli. Państwa re-
akcje były tak pozytywne, że zdecydowaliśmy się na ich 
ponowne zaproszenie. Sytuacja „na granicy” jest dyna-
miczna, ale wierzę, że  wszystko się uda. W  tym roku, 
cykl spektakli pod szyldem T1A, będzie dodatkowo 
wzbogacony o  komponent dostępności, czy tłumacze-
nia na Polski Język Migowy oraz napisy w  języku pol-
skim. W  październiku zapraszamy na  monodram Pe-
tera Cizmara Chiński Maharadża na  podstawie książki 
Wojciecha Kukuczki. Ten spektakl to więcej niż historia 
przygotowań do  przejścia bez asekuracji wyjątkowo 
trudnej drogi wspinaczkowej w  Wąwozie Bolechowic-
kim. To metafizyczna podróż w głąb udręczonej duszy, 

która walczy o  autentyczną egzystencję. To  opowieść 
o naturze życia i wspinania, o opętaniu i wyzwoleniu, 
o przełomie, który staje się etapem. Wojciech Kurtyka 
to człowiek legenda. Współtwórca stylu alpejskiego w hi-
malaizmie światowym. Na swoim koncie ma kilkanaście 
pierwszych, a  jednocześnie najtrudniejszych, przejść 
wielkich ścian w  Himalajach, Hindukuszu i  Karako-
rum w stylu alpejskim. Wspinał się z najwybitniejszymi 
współczesnymi himalaistami: Alexem MacIntyre, Jer-
zym Kukuczka, Reinholdem Messnerem i in..
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www.facebook.com/ddkweglin/

04.10.2020, godz. 17.00

monodram Pan Tadeusz, 
reżyseria i wykonanie – Irena Jun

sceniczna interpretacja Mickiewiczowskiego 
poematu w Lublinie

spektakl Mistrzyni jednoosobowej 
formy i scenicznego mówienia wierszem

Wszystkich zainteresowanych udziałem w  wydarze-
niach na  żywo, w  siedzibach DDK, prosimy o  kontakt 
– projekty@ddkweglin.pl. Liczba miejsc ograniczona. 
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia.

Sławomir Księżniak, 
Dyrektor DDK „Węglin”

l CZUBY POŁUDNIOWE

MŁODZIEŻ I MIASTO

Ósma edycja plenerowych zajęć dla młodzieży i dzieci 
w wieku 10 + Robimy trutututu? nieprzypadkowo nosiła 
nazwę Nowe rzeczywistości. Tym razem, Grupa Niefor-
malna RTru, powiodła młodych ludzi w kierunku roz-
myślań na temat miasta młodzieży i miasta przyszłości. 
Na  początku, grupa młodszego i  starszego wolonta-
riatu, zajmowała się umiejętnościami pracy w zespole, 
skutecznego podziału obowiązków, komunikacyjnymi 
oraz tworzenia i  realizowania projektów. Potem, już 
wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami warsztatów, 
wzięliśmy pod lupę miasto. Interesowaliśmy się tym, 
kto w nim mieszka i kto zarządza? Co  jest w nim po-
trzebne i  jak je dobrze zaplanować, wyposażyć, żeby 
było dobrym miejscem do życia, także dla młodych lu-
dzi. Po burzliwej dyskusji wykreowaliśmy wizję miasta 
idealnego, w którym społeczności lokalne tworzą pra-
wo, współpracują i dbają o siebie wzajemnie. Ta i kolej-

ne rozmowy o tym, jaką rolę spełniają ludzie, zwierzęta 
i zieleń w mieście, jaka jest piramida potrzeb miejskich, 
były bazą do stworzenia kart postaci, w które wcielili-
śmy się podczas finałowej gry fabularnej RPG (z ang. ro-
le-playing game). Scenariusz gry, oparty o makietę mia-
sta wykonaną na zajęciach oraz wiele innych pomysłów 
dotyczących przyszłości Lublina, stworzyli wspólnie 
mistrzowie sesji RPG: Michał Kowalik, Maciek Ziembo-
wicz (nasi najdawniejsi wolontariusze), Grzegorz No-
wicki i reprezentant Grupy Wsparcia – Oskar. Uratowa-
liśmy Lublin przed kryzysem energetycznym. Wspólne 
granie było rewelacyjną zabawą. 
Warsztaty zostały sfinansowane z  rezerwy celowej Rady 
Dzielnicy Czuby Południowe i zorganizowane przy wspar-
ciu DDK „Czuby Południowe” i „Węglin“. 
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BITWA WARSZAWSKA I LUBLIN?

O związkach tego ważnego w historii Polski wydarzenia 
z naszym miastem staramy się odpowiedzieć w projekcie 
Bitwa Warszawska / Lublin – historia nieznana wszystkim. 
Cieszy mnie, że realizujemy ten projekt w ścisłej współ-
pracy ze  społecznością lokalną, Stowarzyszeniem Kul-
turalno-Oświatowym „Węglin Północny” oraz Miejską 
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Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w  Lublinie. 
Za nami wydarzenie plenerowe (zdjęcia poniżej), przed 
nami kolejne działania, czyli lekcje i spotkania tematycz-
ne. Ze względu na COVID mają one charakter zamknięty. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt projekty@ddkweglin.pl

Fot. Jacek Świerczyński
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Wszystkim uczestniczkom i  uczestnikom, wspaniałej 
Grupie Wsparcia – projektantkom i projektantom przy-
szłości oraz prowadzącym serdecznie dziękujemy za 
twórczy i wesoły wakacyjny czas spędzony w plenerach 
Parku Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy za rok.

Agata Cholewa 
Członkini Rady Dzielnicy Czuby Południowe

INWESTYCJE Z REZERWY CELOWEJ

W sierpniu przy ul. Wyżynnej 33 i 41 został utwardzony 
i zagospodarowany teren z dojazdem. Dzięki staraniom 
Radnych z  osiedla Górki do  końca września, po  kilku 
latach oczekiwania, zostanie zrealizowane oświetlenie 
schodów na ul. Szczytowa 12-14 prowadzących do Ron-
da Narodowych Sił Zbrojnych. Poprawi to  bezpieczeń-
stwo korzystających z tego zejścia.

RADA DZIELNICY KONSTANTYNÓW

Jesteśmy po intensywnym i burzliwym maratonie wy-
borczym i nadal borykamy się z ograniczeniami związa-
nymi z pandemią wirusa COVID-19. Trzeba otrząsnąć 
się z emocji związanych z wyborami, pozdejmować ba-
nery i  plakaty wyborcze, zapomnieć o  wyborach i  po-
nownie zabrać się do  realizacji planowanych zadań, 
mimo nieustępującej pandemii.
Ten rok jest dla nas szczególnie trudny w  wykonaniu 
przyjętych zadań. Dotychczas zrealizowano pierwsze, 
planowane z rezerwy celowej zadanie Ogrodzenie pla-
cu zabaw przy ul. Monte Cassino za kwotę 20 520,09 
zł. Pozostała, niewykorzystana z  tego zadania kwota, 
przeznaczona jest na przycinkę drzew i krzewów wokół 
w/w placu zabaw.
W  sierpniu 2020 został rozstrzygnięty uproszczony 
przetarg na wykonanie drugiego planowanego zadania 
z rezerwy celowej Remont ul. Krajewskiego na kwotę 
100 000 zł. Drugi etap tego zadania, z powodu ograni-
czonych środków, planujemy zrealizować w 2021. Trze-
cie zadanie z  rezerwy celowej Remont chodnika przy 
ul. Pielęgniarek na  kwotę 20. 000 zł., będzie zreali-
zowany w  miesiącu październiku tego roku. Pozostałe 
środki, 5 000 zł. i 3 000 zł., postanowiono przeznaczyć 
kolejno na  dofinansowanie Zielonego Budżetu, z  któ-
rego finansowane będą zadania realizowane w  naszej 
dzielnicy oraz na współpracę z kwartalnikiem GO!. 
Z powodu pandemii COVID-19 Zarząd Dzielnicy Kon-
stantynów podjął decyzję o rezygnacji w tym roku z or-
ganizacji Festynu Rodzinnego oraz Turnieju piłki noż-
nej o Puchar Konstantynowa. 
Planując zadania związane z  remontami nawierzch-
ni ulic, Zarząd Dzielnicy otrzymywał od mieszkańców 
wnioski i  propozycje by wraz z  remontem nawierzch-
ni wybudować chodniki wzdłuż remontowanych ulic. 
Na  ogół, właśnie w  ten sposób remontowano dotych-
czas ulice w naszej dzielnicy. Tylko czy wszędzie budo-
wa chodników ma sens?
Projekt urbanizacyjny Konstantynowa wykonany był 
w pierwszej połowie lat 70 ubiegłego wieku i nie prze-
widywał takiego poziomu motoryzacji, jaki mamy obec-
nie. W  tamtym czasie w  całym osiedlu Konstantynów 
było, jak przypuszczamy, najwyżej od 5 do 10 samocho-
dów osobowych. Dla takiej ilości samochodów zapro-
jektowano Osiedle i  nasze ulice. Szczególny problem 
z komunikacją drogową, jak też z parkowaniem pojaz-
dów, występuje w części dzielnicy zabudowanej doma-

mi jednorodzinnymi czy „bliźniakami”. Obecnie, czę-
sto 5 samochodów garażuje pod jednym domem. Jak 
to wszystko pomieścić? Według aktualnych danych, za-
czerpniętych ze strony internetowej na Urzędu Miasta, 
w Lublinie na 1000 mieszkańców zarejestrowanych jest 
751 samochodów. Dla porównania w Paryżu 450 pojaz-
dów, a w Berlinie 320 na 1000 mieszkańców. 
Samochodami obstawione są  po  obu stronach nasze 
wąskie uliczki, jak też chodniki, które zajęte są prawie 
na  całej szerokości. Czy jest sens budować chodniki 
w  takich warunkach? Coraz trudniej jest przejeżdżać 
naszymi ulicami. Chcemy zasięgnąć opinii mieszkań-
ców czy nie należałoby wprowadzić na niektórych uli-
cach ruchu jednokierunkowego? Jak rozwiązać problem 
parkowania samochodów, dla których nie ma miejsca 
przed własną posesją? Wybudowanie małej obwodni-
cy drogowej kończącej się odcinkiem skrzyżowania ul. 
Bohaterów Monte Cassino i  Al. Kraśnickiej znacząco 
usprawniło tranzytowy ruch drogowy w mieście. Znacz-
nie jednak utrudniło mieszkańcom Konstantynowa wy-
jazd ulicą Romanowskiego w kierunku miasta, szczegól-
nie w okresie roku szkolnego. Dlatego Zarząd Dzielnicy 
Konstantynów zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Dróg 
i  Mostów w  Lublinie o  usprawnienie oprogramowania 
sygnalizacji drogowej lub podjęcie takich rozwiązań, by 
umożliwić mieszkańcom i  innym uczestnikom ruchu 
drogowego w tym rejonie sprawny i bezpieczny wyjazd. 
Oczekujemy na  szybkie rozwiązanie tego problemu. 
Problemem dotykającym niektórych mieszkańców na-
szej dzielnicy, jest kwestia utrzymania w ryzach, rosną-
cych na zewnątrz, między ogrodzeniem posesji a ulicą 
wąskich pasków, trawników i nasadzeń różnych roślin 
ozdobnych. Wprawdzie koszenie trawników leżących 
w pasie ulic należy do obowiązków Miasta, ale wiemy, 
że przy rozdrobnionych pasemkach zieleni, Miasto nie 
ma wystarczających środków i  możliwości zadbania 
o każdy skrawek zieleni. Zwracamy się z prośbą i pro-
pozycją by mieszkańcy we własnym zakresie zadbali 
o te skrawki zieleni. Ewentualnie zwrócili się o pomoc 
do sąsiadów. 
Informujemy ponadto, że Rada Dzielnicy zgłosiła do re-
alizacji na 2021 dwa projekty do Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Lublin: Rewitalizacja obiektu sportowego 
K.S. Budowlani Lublin – oznaczenie  D-10 oraz Remont 
ulicy Namysłowskiego – oznaczenie  D-80.
Mieszkańcy Lublina i  inne podmioty mają możliwość 
zgłaszania różnych projektów. Na ich realizację w budże-
cie miasta zaplanowano 15 milionów złotych, Poszcze-

gólne projekty podlegają analizie i  weryfikacji przez 
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Wybrane projekty 
będą poddane głosowaniu, które odbędzie się od 23.09 
do 10.10.2020. Do realizacji wchodzą te projekty, które 
uzyskają największą ilość głosów. Szczegółowe zasady 
dotyczące głosowania zostaną podane na  naszej stro-
nie internetowej oraz tablicy ogłoszeń, jak też zapewne 
przez inne środki komunikacji.
Jeżeli nasuną się Państwu jakieś wnioski i uwagi związa-
ne z tematami poruszanymi w tekście, prosimy o prze-
kazanie ich na piśmie. 

Adres Zarząd Dzielnicy Konstantynów, 20-718 Lublin, 
Al. Kraśnicka 76.

Ryszard Skorupski
Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu Dzielnicy Konstantynów

Krzysztof Wiśniewski, 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Czuby Południowe

RADA DZIELNICY JEST DO TWOJEJ 
DYSPOZYCJI!

Przewodniczący Rady Wiesław Wnuk
tel.: 692 918 751

wieslawwnuk@gmail.com

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski
tel.: 791 464 616

krzysztof.wisniewski@czuby-pd.lublin.eu

Zapraszamy do kontaktu!

PARKOWANIE NA WĘGLINIE PÓŁNOCNYM

Nasza dzielnica to  stare, pięknie zadrzewione uliczki. 
Jest najładniejsza w Lublinie. Jednak od kilku lat bory-
kamy się z brakiem miejsc do parkowania.
Samochodów przybywa, a miejsc do parkowania nie. 
Właściciele samochodów parkują po obu stronach ulicy, 
naprzeciwko siebie, pozostawiając zbyt wąski prześwit. 
Co wtedy ma zrobić pojazd służb komunalnych czy ra-
towniczych? Najpoważniejsza sytuacja była w  zimie, 
kiedy służby komunalne miały utrudnione odśnieżanie.
Wielu właścicieli posesji ma garaże, duże podjazdy, 
miejsce na działce, a samochód pozostaje na ulicy. W ga-
rażach zamiast samochodu są rzeczy zbyteczne.
Dlatego Rada Dzielnicy zwraca się z prośbą do właścicie-
li pojazdów o właściwe parkowanie. Tak, by nie utrud-
niać przejazdu innym. Największe problemy w tej kwe-
stii są przy ulicach Judyma, Wertera , Orlanda i Nataszy.
Zwracamy się do  mieszkańców tych ulic z  pytaniem – 
czy nie należy ograniczyć możliwość parkowania usta-
wiając na tych ulicach stosownych znaków? Odpowiedzi 
prosimy kierować do Radnego Krzysztofa Burdzińskie-
go (tel. 506122950) lub Przewodniczącego Zarządu 
Dariusza Borucha (doboruch@poczta.onet.pl lub tel. 
603172564). Do  Straży Miejskiej w  Lublinie wpłynęły 
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skargi na utrudnienia w ruchu na naszej dzielnicy.
Tym samym przypominamy Art. 46 pkt.1 Prawa o ru-
chu drogowym:

Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu, 
w  warunkach, w  których jest on  z  dostatecznej odległości 
widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Na  podstawie tego przepisu Straż Miejska lub Policja 
może nałożyć mandat karny za niefrasobliwe parkowa-
nie pojazdu. 

Krzysztof  Burdziński
Przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa i porządku 

Rada Dzielnicy Węglin Północny

BUDŻET OBYWATELSKI
7. EDYCJA – 2021 

W ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego został zgło-
szony, rekomendowany przez Radę Dzielnicy Węglin 
Północny, projekt D-49 Przyjazny skwer na Węglinie 
– kontynuacja. Projekt jest kontynuacją i  dopełnie-
niem realizowanego w ramach BO 2020 projektu Przy-
jazny skwer na  Węglinie. Zakłada zagospodarowanie 
zaniedbanego terenu na  części działki 113/4 w  pasie 
drogowym przy ul. Judyma. Projektowana inwestycja 
usytuowana jest pomiędzy ulicami Zagłoby, Judyma 
i Lipniak. Projekt przewiduje: 
1. Budowę ścieżki rowerowej, czyli połączenie istnieją-
cych ścieżek rowerowych przy al. Kraśnickiej i ul. Lipniak,
2. Budowę i remont istniejących chodników,
3. Rekultywację terenu oraz wykonanie trawników i łąk, 
4. Nasadzenia drzew i krzewów, 
5. Wykonanie parkingu dla około 10 pojazdów, 
6. Wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu.
Dzięki temu projektowi jest szansa na stworzenie miej-

sca przyjaznego dla mieszkańców. Umożliwi on  bez-
pieczne poruszanie się rowerzystom, ułatwi dojazd 
i  dojście mieszkańców do  pobliskiego kościoła, korzy-
stanie z pobliskiego sklepu i  restauracji oraz umożliwi 
pozostawienie bezpiecznie samochodu na  parkingu 
z  prawdziwego zdarzenia. Projektowane zagospodaro-
wanie zapewnia pełną dostępność dla osób niepełno-
sprawnych. Projekt umożliwi uporządkowanie prze-
strzeni publicznej w  pobliżu DDK „Weglin” i  nowego 
kompleksu obiektów sportowych.

Jacek Bednarczyk
Przewodniczący Rady Dzielnicy Węglin Północny

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 

W  ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w  dzielnicy 
Węglin Północny jest realizowany projekt D-7 Przyjazny 
skwer na Węglinie Północnym dotyczący uporządkowania 
fragmentu terenu w  pasie drogowym przy skrzyżowa-
niu Al. Kraśnickiej z ul. Judyma do ul. Zagłoby. Projekt 
w  głosowaniu uzyskał poparcie 534 osób, przy czym 
głosowało na niego aż 162 mieszkańców Węglina Połu-
dniowego. 

Autorzy projektu i Rada Dzielnicy Węglin Północny bar-
dzo dziękują wszystkim głosującym za aktywny udział 
i  poparcie projektu, który w  naszym przekonaniu jest 
ważny dla uporządkowania fragmentu przestrzeni, 
z  której często wspólnie korzystamy. Niezależnie czy 
mieszkamy na Węglinie Południowym czy Północnym. 
Epidemia COVID-19 wpłynęła znacząco na  harmono-
gram prac, który zakładał realizację skweru do  końca 
2020. Wierzymy, że będziemy mogli się spotkać na in-
augurację Przyjaznego skweru na  Węglinie Północ-
nym najdalej w 2021. 

Paweł Mierzwa
Członek Rady Dzielnicy Węglin Północny


