Sprawozdanie z pracy Zarządu Dzielnicy Konstantynów
w okresie od 18.12.2015r. do 09.12.2016r.
W okresie od 18 grudnia 2015r. do 18 lutego 2016r. Zarząd Dzielnicy Konstantynów
w osobie Przewodniczącej Zofii Polskiej poczynił konsultacje jak też rozmowy
dotyczące możliwości realizacji proponowanych przez Zarząd wniosków do rezerwy
celowej na rok 2016. W spotkaniu dotyczącym budowy placu zabaw przy ul. Ułanów
13 udział wziął członek Zarządu p. Andrzej Rumiński. W okresie tym czyniono
również kroki zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekty
wniosków do rezerwy celowej na rok 2016 zostały przedstawione i zreferowane na
posiedzeniu Rady Dzielnicy w dniu 18 lutego 2016r.
Od dnia 18 lutego do 19 maja 2016r. odbyły się trzy posiedzenia Zarządu.
Wnioski do rezerwy celowej przygotowane przez Zarząd Dzielnicy Konstantynów
przyjęte uchwałą Rady to:
a. Projekt na przebudowę placu zabaw przy ul. Romanowskiego (siłownia oraz
wiata lub altana) – kwota 8.000zł – został przyjęty do realizacji
b. Budowa oświetlenia przy ul. Hauke-Bosaka – 70.000zł
c. Remont ciągu pieszego między budynkami przy ul. Śnieżyńskiego 31 i 33 –
kwota 16.000zł – prace zostały w tej kwocie poszerzone o remont chodnika na
tej samej ulicy
d. Budowa chodnika przy ul. Zana 11 o długości 24m i szerokości 2m (podana
omyłkowo długość 5m). Sprostowanie zostało przysłane do Zarządu przez p.
Adama Kruka. – kwota 11.000zł
Po dokładnej analizie Zarząd Dróg i Mostów zwraca kwotę z niniejszego
wniosku w wysokości 2.390zł, która zostanie uwzględniona przy innym
wniosku z rezerwy celowej
e. Budowa skweru przy pomniku Powstańców Styczniowych – kwota 6.000zł –
wniosek w realizacji. Do sprawozdania dołączony projekt architektoniczny z
dnia 13 maja 2016r.
f. Budowa placu zabaw przy ul. Ułanów 13 – kwota 5.000zł – wniosek ten jest w
trakcie uzgodnień z Wydziałem Mienia
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Ogółem kwota wydatkowana z rezerwy celowej to 116.000zł plus zwrot 2.390zł z
ZDiM. Do wydatkowania pozostaje kwota 15.390zł.
W dniu 25 lutego Zarząd Dróg i Mostów pozytywnie zaopiniował realizację nasadzeń
drzew i krzewów w pasie drogowym ulic Armii Krajowej oraz Romanowskiego
zgodnie z podanymi lokalizacjami (w załączeniu). Projekty zostały wykonane przez
Przewodniczącą Zarządu Zofię Polską.
W dniu 1 kwietnia 2016r. zostało skierowane pismo od Zarządu Dzielnicy do
Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka o możliwość zrealizowania przebudowy ul.
Konstantynów w roku bieżącym. W odpowiedzi na pismo p. Prezydent Artur
Szymczyk poinformował, iż w chwili obecnej można dokonać napraw cząstkowych
polegających na uzupełnieniu ubytków na najbardziej zniszczonych fragmentach
drogi. Poinformował również, że wnioskowane zadanie zostało ujęte w wykazie
potrzeb remontowo-inwestycyjnych (pismo z dnia 12 kwietnia br.)
Od dnia 18 lutego do 19 maja 2016r. odbyły się następujące spotkania i wydarzenia:
1. 22 lutego – spotkanie Przewodniczącej Zarządu Zofii Polskiej i mieszkańców
ulicy

Morelowej

z

Prezydentem

Szymczykiem

w

sprawie

ekranów

akustycznych
2. 29 lutego – spotkanie w Zarządzie Dróg i Mostów z Naczelnikiem Arturem
Ścibiorskim w sprawie odebrania potwierdzenia realizacji nasadzeń w pasach
drogowych
3. 10 marca zostało złożone pismo Zarządu Dzielnicy Konstantynów do
Dyrektora Kazimierza Pidka (ZDiM) w sprawie konsultacji z mieszkańcami
ulicy Śnieżyńskiego (ekrany akustyczne)
4. 29 marca Przewodnicząca Zarządu wzięła udział w ustaleniach dotyczących
remontu ulic Powstania Styczniowego i Rogińskiego
5. 6 kwietnia odbyło się zorganizowane przez Przewodniczącą Zofię Polską
spotkanie mieszkańców ulicy Morelowej i Śnieżyńskiego z przedstawicielami
Zarządu Dróg i Mostów. ZDiM reprezentował m.in. Dyrektor Stanisław
Wydrych. Tematem spotkania była budowa ekranów akustycznych
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6. 14 kwietnia w Domu Kultury przy ul. Wallenroda odbyło się spotkanie
dotyczące budowy ścieżek rowerowych. W spotkaniu uczestniczył członek
Zarządu Dzielnicy Konstantynów p. Andrzej Rumiński
7. 20 kwietnia Przewodnicząca Zarządu wzięła udział w konsultacjach w VI
Komisariacie Policji oraz VII Komisariacie Policji
8. 21

kwietnia

Przewodnicząca

Zarządu

uczestniczyła

w

konsultacjach

zorganizowanych w Miejskiej Komendzie Policji przy ul. Północnej 3
9. 23 kwietnia wraz z p. Markiem Kościukiem - członkiem Stowarzyszenia Forum
Rozwoju Lublina – Zarząd Dzielnicy czuwa nad bezpieczeństwem dzielnicy.
Do tej pory oprócz doświetlenia skrzyżowania Rogińskiego-Dubieckiego udało
się

zamontować:

- wysięgnik z oprawą na słupie przy skrzyżowaniu ulic Romanowskiego i
Borelowskiego
- ul. Frankowskiego - wymieniono wysięgnik na dwuramienny i założono drugą
oprawę

na

przejście

piesze

do

al.

Kraśnickiej

- ul. Kruka - zamontowano wysięgnik z oprawą na słupie między
skrzyżowaniami

z

ul.

Powstania

Styczniowego

i

Krajewskiego

- przy skrzyżowaniu ulic Kruka i Borelowskiego zamontowano drugi wysięgnik
z

oprawą

oświetleniową

- ul. Parady - zamontowano wysięgnik z oprawą na pierwszym słupie
energetycznym za ul. Romanowskiego
10. 29 kwietnia zostało złożone pismo do ZDiM w sprawie doświetlenia dzielnicy
Konstantynów
11. 3 maja Przewodnicząca wzięła udział w uroczystościach związanych z
obchodami Święta Konstytucji 3 Maja odbywających się Trybunale Koronnym
12. 5 maja odbyło się spotkanie z pracownikiem Wydziału Inwestycji p. Jonakiem
w sprawie przebudowy placu zabaw i skweru przy al. Kraśnickiej i ul.
Bohaterów Monte Cassino (ustalenia oraz złożenie projektu architektów
krajobrazu)
13. 6 maja na prośbę mieszkańca – p. Marka Mielniczuka – Przewodnicząca
Zarządu wzięła udział w spotkaniu z pracownikami PGE z ul. Wolskiej 17 w
sprawie instalacji elektrycznej położonej na terenie ogródków działkowych
przy ul. Wojciechowskiej. Sprawa dotyczyła bezpieczeństwa.
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14. 11 maja zostały wyłoniony wykonawca remontu ulic Powstania Styczniowego i
Rogińskiego. Wygrało Przedsiębiostwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska
Mazowieckiego.
15. 17 maja odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielami komisariatu VII
Policji oraz Straży Miejskiej. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa oraz coraz
częstszych oszustw.
Zarząd Dzielnicy Konstantynów w okresie od 19 maja do 30 czerwca 2016r. w osobie
Przewodniczącej Zarządu dokonał oględzin miejsc które mogą być niebezpieczne dla
mieszkańców i wystosował pisma do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie:
- z dnia 25 maja 2016r. dotyczące montażu oznakowania pionowego
- z dnia 31 maja 2016r. dotyczące poprawy oświetlenia drogowego
W dniu 30 maja 2016r. otrzymano pocztą elektroniczną od sekretariatu Warsztatów
Kultury w Lublinie informację w sprawie współpracy przy projekcie „Cyrk
Podwórkowy” który powiązany jest z corocznym Carnavalem Sztukmistrzów.
Zaproszenie do współpracy zostało przez Zarząd Dzielnicy przyjęte. Jako miejsce
imprezy został wskazany teren zielony przy ul. Romanowskiego. Po kilku rozmowach
telefonicznych z osobą odpowiedzialną za organizację p. Magdaleną Olbrońską
mamy informację, że impreza ma być realizowana. Wydarzenie będzie miało miejsce
w dniach 24-27 lipca w godzinach popołudniowych (1730-1930).
3 czerwca 2016r. została wysłana wiadomość do Zarządu Dróg i Mostów w sprawie
oczyszczenia z chwastów rabaty o długości 75m przy ul. Romanowskiego. Prace te
zostały wykonane.
W tym samym dniu Przewodnicząca Zarządu wzięła udział w uroczystościach „Dnia
Morza” organizowanych przez Zespół Szkół przy ul. Wojciechowskiej.
W dniu 10 czerwca Przewodnicząca Zarządu Zofia Polska oraz p. Anna Wójtowicz –
członek Zarządu wzięły udział w uroczystościach 25-lecia Straży Miejskiej.
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Tego samego dnia o godzinie 1700 odbyło się spotkanie w sali obrad Rady Miasta.
Na spotkaniu tym zostały przedstawione rekomendacje i uwagi dotyczące zmian w
funkcjonowaniu Rad Dzielnic. Organizatorem spotkania była Fundacja Wolności.
15 czerwca 2016r. zostały złożone wnioski do realizacji finansowane z rezerwy
celowej:
- wniosek na kwotę 7000zł na remont chodnika przy ul. Jeziorańskiego na odcinku od
ul. Romanowskiego do pierwszego zjazdu na posesję po stronie parzystej. Do tego
wniosku została przekserowana kwota 2390zł, która pozostała z zadania
zaprojektowania i wykonania chodnika przy ul. Zana 11 (dołączone pismo łącznie z
wnioskiem)
-

wniosek

na

kwotę

6000zł

na

uzupełnienie

brakujących

chodników

na

skrzyżowaniach ulicy Romanowskiego z ul. Ruckiego oraz Bogdanowicza.
W dniu 16 czerwca 2016r. został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu ul.
Struga. Wniosek ten został złożony jako inwestycja z budżetu miasta na rok 2016r.
5 lipca otrzymano pisma z ZDiM podpisane przez mgr Andrzeja Szejgieca dotyczące
wykonania progu zwalniającego na ul. Śnieżyńskiego w związku z działalnością
sklepu Aldik.
W dniu 7 lipca 2016r. Zarząd Dzielnicy Konstantynów złożył wniosek o:
- zabezpieczenie środków na realizację projektu przebudowy placu zabaw przy ul.
Romanowskiego
- zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu dotyczącego skweru i
placu zabaw położonego pomiędzy al. Kraśnicką, a ul. Bohaterów Monte Cassino i
Krasińskiego.
Oba projekty zostały sfinansowane z rezerwy celowej na 2016r.
W tym samym dnu otrzymano pismo w sprawie realizacji skweru i placu zabaw
podpisane przez dyrektora Arkadiusza Nachuluka.
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8 lipca 2016r. wysłano podziękowanie do Zarządu Dróg i Mostów, a w szczególności
do Wydziału Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji pod kierownictwem Naczelnika
Stanisława Wąsiela – za prace usprawniające funkcjonowanie oświetlenia ulicznego
na terenie naszej dzielnicy, które zaspokoiły nasze oczekiwania.
27 lipca 2016r. wysłano do ZDiM pismo popierające prośbę mieszkańców ul.
Dubieckiego o poprawię nawierzchni drogi. Zarząd Dzielnicy uzyskał odpowiedź
pozytywną w dniu 25 października. Ulicę naprawiono cząstkowo poprzez
uzupełnienie ubytków asfaltem lanym.
Zarząd Dzielnicy zwrócił się z pismem do ZTM w dniu 21 lipca 2016r. o montaż
wyświetlacza o planowanym przyjeździe pojazdów komunikacji miejskiej. ZTM w
odpowiedzi z dnia 29 sierpnia informuje, iż rzeczowy przystanek jest na liście do
realizacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 20142020.
W ramach Carbanavalu Sztukmistrzów 24 lipca 2016r. o godzinie 1930 na terenie
zielonym przy ul. Romanowskiego odbył się „Cyrk Podwórkowy”. Zarząd Dzielnicy
współuczestniczył w jego realizacji (czynne uczestnictwo, rozreklamowanie), a
pomysłodawcą wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu był Z-ca Przewodniczącego
Rady Dzielnicy p. Łukasz Polski.
W dniu 10 września o godz. 16 odbyło się spotkanie w sprawie tworzenia „Mapy
Sentymentalnej Dzielnicy Konstantynów” przy współfinansowaniu ze środków Miasta
Lublin.
Na wniosek członka Rady Dzielnicy p. Adama Kruka z dnia 30 września 2016r.
dotyczącego spowalniaczy na ul. Struga Zarząd Dzielnicy złożył stosowny wniosek
do ZDiM w dniu 3 października. W dniu 2 listopada Zarząd uzyskał odpowiedź
pozytywną wraz z informacją, iż zostanie opracowany projekt stałej organizacji ruchu
na ul. Struga. Tego samego dnia Zarząd uzyskał odpowiedź w sprawie montażu
słupków blokujących postój samochodów na przejściach dla pieszych w rejonie
skrzyżowania ulic Paśnikowskiego i Romanowskiego. ZDiM – Wydział Zarządzania
Ruchem poinformował, że do regulacji służy prawo o ruchu drogowym.
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W dniu 24 października 2016r. do Naczelnika p. Artura Ścibiorskigo drogą mailową
została przesłana prośba w sprawie ubytków w ciągu pieszym przy ul. Ułanów 25. Do
wiadomości zostały dołączone zdjęcia.
3 listopada 2016r. projekt „Mapy Sentymentalnej” został sfinalizowany.
W dniu 23 listopada 2016r. odbyła się wizja lokalna ul. Brzóski przy obecności
pracowników

ZDiM,

mieszkańców,

Przewodniczącej

Zarządu,

Z-cy

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Łukasza Polskiego oraz inwestora. Wizja lokalna
była kontynuacją wniosku złożonego przez Przewodniczącą w dniu 8 września 2016r.
który dotyczył wjazdu samochodów o znacznie przekraczających dopuszczalny
tonaż. Inwestor nie posiadał stosownego pozwolenia na dojazd do budowy przy ul.
Brzóski.
Przewodnicząca Zarządu brała udział we wszystkich posiedzeniach Rady Miasta
Lublin jak i wszelkich uroczystościach oraz debatacj na które otrzymała zaproszenie.
Remonty ulic Powstania Styczniowego, Rogińskiego oraz Struga składane uchwałą
Rady Dzielnicy na rok 2016 na wniosek Zarządu zostały wykonane. Rezerwa celowa
na 2016 została zrealizowana w całości.
Przewodnicząca Zarządu pełniąc cotygodniowy dyżur (w każdy wtorek w godz. 1618) była w stałym kontakcie z mieszkańcami dzielnicy.
Na tym sprawozdanie zakończono.
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