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oddajemy w Wasze ręce najnowsze, wiosenne wydanie 
Gazety Osiedlowej „GO!”. W tym numerze dostarczamy 
najświeższych wieści z dzielnic oraz zapowiedzi kolej-
nych działań i wydarzeń w ramach poszczególnych cy-
kli. Ponadto przekazujemy najważniejsze informacje 
na  temat nowych projektów, organizowanych przez 
Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” oraz 
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. 
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy 
Wam spokoju, chwili wytchnienia oraz okazji do reflek-
sji i zadumy związanej z tym niezwykłym czasem.

Zespół Redakcyjny „GO!”

DRODZY MIESZKAŃCY, REBELIA TRWA!

W codziennym pośpiechu łatwo o  sobie zapominamy. 
Jesteśmy zapracowanymi kobietami, żonami, mamami, 
babciami. Jednak każda z nas zasługuje na chwilę wy-
tchnienia, na  czas tylko dla siebie. Spotkania w  „Bab-
skiej Rebelii” to  ogromna dawka pozytywnej, kobiecej 
energii i  uśmiechu. Poruszamy  ważne dla nas tematy, 
motywujemy i czerpiemy inspirację, a przy tym świetnie 
się bawimy!   Każda z nas jest inna, wyjątkowa i każda 
ma w sobie ogromną moc, czasem tylko głęboko ukrytą.
Potrzeba nam zdrowego egoizmu, bo  tylko kiedy 
same jesteśmy szczęśliwe – możemy uszczęśliwiać in-
nych. Cieszmy się zatem naszą kobiecą naturą. 
Zapraszamy wszystkie wspaniałe kobiety, kochające 
babską energię, świetną zabawę i  rozmowy, które po-
prawiają nastrój. 

Dotychczas w ramach projektu odbyły się:
„Manifest” – spotkanie warsztatowe z Sylwią Chutnik
„Godło” – spotkanie warsztatowe z Marzeną Miszczuk-
-Głowacką
„Hymn” – spotkanie warsztatowe z Sylwią Wójcik

Na spotkaniach podejdziemy kreatywnie do własnych 
potrzeb i pragnień, spojrzymy na siebie z nieco innej 
perspektywy.  W  ferworze codziennych obowiązków 
brniemy często w  schematy, nie dostrzegając szans 
i  możliwości, jakie się przed nami otwierają. Podczas 
spotkań warsztatowych z  „Gościówami” spróbujemy 
przekroczyć swoje granice, zobaczyć i  poczuć bardziej 
siebie.

Wraz z  Nowym Rokiem w ramach projektu „Babska 
Rebelia” odbywają się spotkania „Gościów Babskiej 
Rebelii” i uczestników „Ścianki”.  Naszymi  „Gościówa-
mi” są  inspirujące Kobiety z pasją do sztuki życia: ak-
torki, dziennikarki, pisarki, piosenkarki czy tancerki. 

„Ścianka Babskiej Rebelii” – celem naszych spotkań jest 
stworzenie muralu o kobiecej tematyce, na ścianie we-
wnątrz Dedeku. Pisząc naszą historię, chcemy pokazać 
różne kobiece oblicza, bo opowieści to nie tylko książki. 
Każda z nas jest inna, wyjątkowa i temu pragniemy dać 
artystyczny wyraz. Na  ten cykl składać się będzie kil-
ka spotkań. Pierwsze z nich, „Brudnopis”, mamy już za 
sobą. Zapisałyśmy na ścianie słowa, które są ważne dla 

Życia nie mierzy się ilością oddechów, 
ale ilością chwil, które 
zapierają dech w piersiach.
   Maya Angelou

{            }

Jak słowo ciałem się staje? 24.03, godz. 10.00
Zapraszamy na pierwsze wydarzenie w ramach spotkań 
z  „Gościówami Babskiej Rebelii”. Warsztaty teatralne 
w prawdziwie babskim gronie poprowadzi Wioletta To-
mica, aktorka Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie.
 
Będzie to wyjątkowa okazja do wypróbowania na sobie  
aktorskich „sztuczek”, pracy z  ciałem, głosem i  odde-
chem. Zgłębimy magię żywego słowa poprzez pracę nad 
prostym tekstem. Nauczymy się, jak nadać mocy wypo-
wiadanym przez nas słowom. Pociągniemy się za język 
i sprawdzimy czy to ten sam, którym mówi nasze ciało. 
Czy na pewno rozumiemy się bez słów? 

Joga Natalii Przybysz  14.04, godz. 11.30  
Wyjątkowe kobiece warsztaty z Natalią Przybysz w zu-
pełnie nowej, nieznanej szerszej publiczności roli. Nata-
lia opowie nam o swojej drugiej – oprócz muzyki – pa-
sji, jaką jest joga. Joga to  harmonia i  uważność. Czas 
na spotkanie ze sobą, poznanie swoich możliwości i po-
trzeb. To ogromna dawka pozytywnej energii. 
Będziemy miały szansę solidnie naładować baterie do-
brą, kobiecą energią.

Zapisy – babskarebelia@ddkweglin.pl
Więcej informacji o projekcie – grupa na Facebooku „Bab-
ska Rebelia na Węglinie”

każdej z nas, a jednocześnie chcemy podzielić się nimi 
z innymi kobietami. Finalnie stworzymy mural, przeno-
sząc zaprojektowaną specjalnie dla Rebelii grafikę. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższych spo-
tkaniach „Babskiej Rebelii” z cyklu „Gościówy”.
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Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” 
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Ewa Kamieniak 
babskarebelia@ddkweglin.pl / 81 466 59 16



ACH, SZTUKA!

W DDK „Węglin” ruszamy z  nowym projektem „Ach, 
sztuka!”, który obejmie wszelkie działania dotyczące 
sztuki współczesnej: wystawy, warsztaty, spotkania 
z  artystami i  wykłady o  sztuce. Do  celów ekspozycyj-
nych wykorzystamy „Kiosk ze  sztuką”, który powstał 
z  inicjatywy Ludomira Franczaka siedem lat temu. 
Od 17 marca do 6 maja w kiosku zagości wystawa pod 

tytułem „Miś, Świerszczyk i  inne”. Kolekcja ilustrowa-
nych tygodników dla dzieci i młodzieży z lat 1924-1959 
jest własnością Pani Małgorzaty Góźdź, która odziedzi-
czyła ten zbiór po swojej babci. Żółty papier, pojedyn-
cze strony, poszarpane brzegi  – wszystko to  świadczy 
o upływie czasu. Czasopisma zawierają artykuły napisa-
ne przez znakomitych literatów. W gazetkach znajdzie-
my przygody kotka Psotka, Kumci, Stasia-Brudasia czy 
powieść Heleny Zakrzewskiej „Płomień na śniegu”. Ów-
czesne dzieci właśnie z tych czasopism dowiadywały się 
o rówieśnikach z arabskiej szkoły z Kairu, Japonii czy 

innych zakątków świata. Były one skarbnicą wiedzy, jak 
wykonać prace manualne, np. czapkę z papieru, podu-
szeczkę do szpilek, ramkę do planu szkolnego. Tematy 
poruszane w artykułach są zdecydowanie odmienne niż 
w dzisiejszej prasie dla dzieci. Wspomnę, że na uwagę 
zasługują rysunki, wykonane przez najlepszych pol-
skich ilustratorów. Serdecznie zapraszam do  zapozna-
nia się z wystawą i odbycia podróży w przeszłość.

W  maju „Ach, sztuka!” zachęca mieszkańców dzielni-
cy do  przynoszenia roślin w  doniczkach do  „Kiosku 
ze  sztuką”. Wspólnie stworzymy oranżerię. Paproć, 
drzewko szczęścia czy może kaktus – rośliny, które po-
siadają Państwo w domu czy przydomowych ogródkach 
umieścimy w  kiosku, by przez pięć miesięcy pomiesz-
czenie porastało roślinnością. Oprócz zieleni we wnę-
trzu znajdą się obrazy Ewy Kozery. Specjalnie do oran-
żerii artystka wykonała prace pod tytułem „Narastanie”. 
Do ich stworzenia artystka wykorzystała własną tech-
nikę opracowaną do tworzenia obrazów za pomocą róż-
nych obiektów. Dla młodej malarki związek z  naturą 
jest bardzo ważny, inspiruje do prowadzenia szerokiego 
zakresu działań w  terenie. Otaczające składniki krajo-
brazu, np. kamienie czy rośliny, są bardzo ważnym ele-
mentem, za pomocą którego artystka buduje strukturę 
obrazów, kreując otaczającą ją rzeczywistość.
We wrześniu rośliny trafią do  nowych właścicieli, 
uczestników finisażu. Zachęcam do  śledzenia działań 
w ramach projektu „Ach, sztuka!”.

W BĘBNIARSKIM KRĘGU

Bęben jest jednym z najstarszych instrumentów świata, 
a jego moc leży w prostocie zawartej w obcowaniu z tym 
instrumentem i  łatwości wydobycia dźwięku. Istotą 
wspólnego grania na djembe bywa często tzw.  krąg bęb-
niarski. W kręgu każdy indywidualny wkład w muzykę 
jest równie ważny, bez względu na  rytmiczność, mu-
zykalność czy techniczną poprawność rytmu granego 
przez daną osobę.
Ludzie decydują się na uczestnictwo w warsztatach mu-
zycznych z  różnych powodów: chcą odpocząć od  pra-
cy, rozerwać się, odreagować albo po  prostu spędzić 

Małe Wielkie Bum 
– środy, w godz.: 16.00-16.45, 5-6 lat

Młodzi Bębniarze 
– środy, w godz.: 16.45-17.45, 7-11 lat

Węglin Drummers 
– środy, w godz.: 18.00-20.00, dorośli

Rodzinne Poranki Muzyczne 
– soboty, w godz.: 10.30-12.00

Szał ciał! 21.04.2018,

W maju dzieci śpiewają! 19.05.2018,

Jak brzmią wakacje? 9.06.2018

twórczo czas wśród innych osób. Niektórzy podchodzą 
do  sprawy bardzo ambitnie – chcą doskonalić umie-
jętności, poznawać techniki, rytmy, ich znaczenie, hi-
storię, chcą grać coraz szybciej, lepiej i częściej. Każde 
z tych podejść jest właściwe i wyjątkowe, a co więcej – 
możliwe do zrealizowania w jednym kręgu bębniarskim, 
złożonym z ludzi o różnym podejściu.
Grupowa świadomość formuje się wraz z rozwojem wy-
darzeń. Samo uczestnictwo w  tworzeniu rytmu, obec-
ność „tu i teraz” buduje o wiele mocniejsze relacje mię-

dzy ludźmi i  jest ważniejsze niż umiejętność biegłego, 
technicznego grania. Podczas tych samych warsztatów 
bębniarskich możemy wysłuchać „życiowej solówki” 
djembisty, a  za moment być świadkiem nieudolnego 
debiutu, pełnego dziecięcej niemal pasji i radości. Bęb-
niarski krąg jest zabawą instrumentami perkusyjnymi, 
w  której udział mogą brać wszyscy. Jest wprowadze-
niem do rekreacyjnego tworzenia muzyki, zwłaszcza je-
śli nie ma się wcześniejszych doświadczeń w tej dziedzi-
nie. Muzyka, a w szczególności muzyka perkusyjna, ma 
właściwość jednoczenia ludzi i  wprowadzania atmos-
fery świętowania. Śmiało można powiedzieć, że bębny 
kryją w sobie ogromny potencjał muzykoterapeutyczny 
i dzięki nim świat staje się lepszym miejscem do życia. 
I  na  tym polega wyjątkowość bębnów, których moc 
możemy poznać na różnorodnych warsztatach w DDK 
„Węglin”!

Marzena Miszczuk-Głowacka
m.miszczuk-glowacka@ddkweglin.pl / 81 466 59 16

Rafał Maj, Sylwia Wójcik
zajecia@ddkweglin.pl / 81 466 59 16

Fo
t.

 J
ac

ek
 Ś

w
ie

rc
zy

ńs
ki

Fo
t.

 J
ac

ek
 Ś

w
ie

rc
zy

ńs
ki

Fo
t.

 J
ac

ek
 Ś

w
ie

rc
zy

ńs
ki

Fot. Jacek Św
ierczyński

Fo
t.

 B
ar

te
k 

Żu
ra

w
sk

i



TRENING, PASJA, ZABAWA – 
OBLICZA ZAJĘĆ CYRKOWYCH

Trening. Podczas cotygodniowych „Warsztatów cyr-
kowych” sięgamy wraz z młodymi uczestnikami zajęć 
po rekwizyty. Każdy stawia sobie cel i w atmosferze sku-
pienia dąży do  jego osiągnięcia. W  powietrzu słychać 
szmer wirującego rekwizytu oraz słowa: płaszczyzna, 
tempo, wysokość wyrzutu, ułożenie ręki. Ostatnio po-
jawiły się elementy zajęć scenicznych oraz pokazy we-
wnętrzne, które stanowią istotną część przygotowań 
do czerwcowego finału.

Pasja. Dla miłośników precyzyjnego ruchu z  użyciem 
profesjonalnego rekwizytu powstał „Dzielnicowy 
Klub Żonglerski”. Tym, co jest charakterystyczne dla 
sobotnich warsztatów otwartych, to  ciepła i  rodzinna 
atmosfera. Zarówno Dorośli, jak i Dzieci znajdują tu dla 
siebie wyzwanie, które pochłania ich uwagę. Chodzenie 
po  kuli, praca z  kijem, żonglerka maczugami, wspól-
ne tworzenie kombinacji trików, muzyka w  tle, bycie 
tu i teraz  – odprężenie i satysfakcja gwarantowana!

Zabawa. Dla najmłodszych Dzieci i  ich Rodziców ofe-
rujemy spotkania z cyklu „Dziecinada - mały cyrk”. 
Jedno sobotnie przedpołudnie w miesiącu przeznacza-
my na energetyczne gry i zabawy w otoczeniu rekwizy-
tów cyrkowych, fabularyzowanych ćwiczeń oraz mini 
pokazów, które oczarowują dziecięcą widownię. Gro-
no uczestników stale się poszerza, a  każde spotkanie 
to inny motyw przewodni.

„Warsztaty cyrkowe” – czwartki, 
w godz.: 16.45-18.00

„DKŻ” – soboty, w godz.: 12.15-13.45
Czas na trening! 

24.03, 7 i 21.04, 12 i 19.05 oraz 2.06.2018

„Dziecinada – mały cyrk” – soboty, 
w godz.: 10.30-12.00

Wiosenny kaprys 7.04.2018, 
Lasy tropikalne 12.05.2018, 

Wielki finał! 2.06.2018

Marcin Borkowski, Katarzyna Kurowska
zajecia@ddkweglin.pl / 81 466 59 16

Z KIM DO ŁÓŻKA?

Miłoszewski, Bonda, Żulczyk. Karpowicz. Szymborska 
i Filipowicz. Kańtoch. Słomczyński. Papużanka. Piątko-
we popołudnia z literaturą znalazły już swoich odbior-
ców, którzy z każdego spotkania wychodzą z aktualną 
listą nazwisk, z którymi warto pójść do łóżka. 
Kryminał. Fantastyka. Reportaż. Poezja. Każdego roku 
na  rynku wydawniczym pojawiają się setki książek, 
półki w  księgarniach uginają się pod ciężarem litera-
tury. Trudno się zdecydować. Chcielibyśmy przeczytać 
wszystko, ale wiadomo, że wszystkiego nie damy rady. 
Potrzeba nam przewodników. Co warto wybrać? Czego 
unikać? 

„Z kim do łóżka / Justyna Sobolewska”, 
20.04.2018, godz. 18.00 

prowadzenie – Joanna Chapska, 
wstęp wolny.

Zapraszamy do Dedeku autorytety w dziedzinie litera-
tury, aby opowiedzieli nam, co sami czytają i co poleca-
ją. Nie można wyobrazić sobie lepszych przewodników 
niż ci, którzy na co dzień obcują z literaturą. Do tej pory 
naszą dzielnicę odwiedzili: Marcin Wroński, Andrzej 
Niewiadomski, Przemysław Kaliszuk i  Rafał Szczerba-
kiewicz, Michał Rusinek, Łukasz Orbitowski, Grażyna 
Lutosławska, Grażyna Stankiewicz i  Natasza Ziółkow-
ska-Kurczuk. W kwietniu recenzentka i krytyczka literac-
ka – Justyna Sobolewska opowie o literaturze światowej. 

Zapraszamy do rozmowy o literaturze!

Dzień, w którym ogłosiliśmy zapisy na „Stolarnię Miej-
ską” był początkiem lawiny maili i  telefonów od osób, 
które pragnęły uczestniczyć w  warsztatach. Skąd tak 
duże zainteresowanie tym projektem? Czy to  właśnie 
pierwotny instynkt skłania nas do  sięgania po  narzę-
dzia, a może chęć obcowania z naturalnym materiałem, 
jakim jest drewno lub satysfakcja ze  zrobienia czegoś 
od  początku do  końca własnymi rękami? Powodów 
może być dużo więcej, natomiast dla nas była to jedno-
znaczna informacja, że  odpowiedzieliśmy na  potrzeby 
mieszkańców i że jest apetyt na „Stolarnię Miejską”. 

STOLARNIA MIEJSKA – 
ODSŁONA WIOSENNA

Postanowiliśmy wykorzystać  ten zapał do  majster-
kowania i  ponownie zaprosić Państwa do  korzystania 
ze  „Stolarni” – tym razem do  jej wiosennej odsłony. 
Warsztaty rozpoczynamy w  pierwsze kwietniowe, so-
botnie przedpołudnie. Po  raz kolejny będziemy pro-
jektować, wiercić, ciąć, piłować, szlifować i  malować. 

Dorota Lesiak
d.lesiak@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 19

Tematyka warsztatów:

7.04. Ramy – będziemy zbijać ramy, w których zawi-
sną słoiki z roślinami. Warsztat dla osób dorosłych.

21.04. Kobiety oświecone – własnoręcznie wykonamy 
unikatowe lampy stołowe. Warsztat dla kobiet.

12.05. Duety – warsztaty, na których w duetach wy-
konamy stoliki. Zapraszamy pary.

26.05. O Matko! – warsztaty dla kobiet z dziećmi, 
na których wspólnie stworzymy zegary.

9.06. – Zagrajmy! – całymi rodzinami, będziemy pro-
jektować oraz realizować gry i zabawki.

Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 10.00
Prowadzenie – Daniel Taszbajew

Zapisy – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl 
Liczba miejsc ograniczona

Zapraszamy osoby dorosłe do  pracy indywidualnej, 
aby w skupieniu mogły dać wyraz swojej kreatywności, 
a także w duetach, aby czerpać radość z robienia rzeczy 
razem. Zapraszamy kobiety, które pracowały już z drew-
nem, a także te, które nie miały jeszcze takiej możliwo-
ści, mamy, które chciałyby ze swoim dzieckiem wykonać 
coś wyjątkowego, a także całe rodziny, by wspólnie two-
rzyć cuda z drewna.

Alicja Kawka
a.kawka@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18
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„TWOJA KOLEJ!” NA WIOSNĘ 

Trzeci sezon „Twojej kolei!” zbliża się do końca. Przed 
nami trzy wiosenne warsztaty i wakacje. Co cieszy naj-
bardziej – nie brakuje pomysłów i  kreatywnych ludzi 
z pasją. Nasze sąsiedzkie relacje zataczają coraz szersze 
kręgi. Wciąż przybywa nam nowych Znajomych – ludzi 
niezwykle ciekawych i, co  dla nas najważniejsze, ak-

Najbliższe warsztaty w ramach cyklu „Twoja Kolej!”:

23.04., godz. 17.00-19.00, 25.04., godz. 17.00 -19.00
ANATOMIA KSIĄŻKI. Warsztat introligatorski

Prowadzenie – Paula Krać. Koszt udziału – 10 zł. 
Obowiązują zapisy na dwa warsztaty.

21.05., godz. 17.00-19.00
DLA MAMY. Warsztat tworzenia biżuterii dla dzieci 6-10 lat. 

Prowadzenie –  Katarzyna Fariaszewska. 
Koszt udziału – 10 zł

18.06., godz. 17.00-19.00
EMISJA EMISJA. Warsztat emisji głosu

Prowadzenie – Sylwia Wiśniewska. Koszt udziału – 5 zł
Zapisy: zajecia@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18 

Liczba miejsc ograniczona! 

tywnych. Czasami trudno wybrać jednego prowadzące-
go. Takim spotkaniem było „Idzie luty, szykuj druty!”, 
na którym w mroźny zimowy wieczór spotkało się gro-
no pasjonatek prawych i lewych oczek oraz przeróżnych 
ściegów. Przy kubku gorącej herbaty przywołałyśmy at-
mosferę towarzyskich spotkań z  robótkami ręcznymi. 
A może Ty lub Twoi Sąsiedzi zajmujecie się czymś, czym 
chcielibyście się podzielić? Zapraszamy.

Marta Graban-Butryn
m.graban-butryn@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18

„CZY TO WYPADA?
SAVOIR-VIVRE DLA KAŻDEGO”

Wszystko zaczęło się od pewnej wizyty w filharmonii, 
która pozostawiła uczucie zdezorientowania i smutku. 
Nic, oprócz samej muzyki, nie wskazywało na miejsce, 
w którym się to niezwykłe wydarzenie odbyło: ani dziu-
rawe spodnie zebranych gości, ani aktywne telefony ko-
mórkowe, ani czapki, które nie wiedzieć czemu, nie zo-
stały w szatni. Pomyślałam wtedy, że to koniec pewnej 
ery. A chwilę później, że może jednak nie! W ten sposób 
narodził się pomysł na cykl: „Czy to wypada? Savoir-vi-
vre dla każdego”, który przywróciłby do łask stare, do-
bre obyczaje.

W ramach wspomnianego cyklu do tej pory dowiedzie-
liśmy się, jak dostosować ubiór do okazji („Dress code”, 
spotkanie z dn. 19.01.2018), jak w kulturalny i niena-
chalny sposób korzystać z telefonów komórkowych, by 
idąc z duchem czasu nie wyjść jednocześnie na ignoran-
ta („Halo, to ja! – etykieta telefoniczna”, spotkanie z dn. 
9.03.2018), jak w sposób grzeczny, klarowny i lakonicz-
ny odpowiadać na korespondencję mailową („Netykie-
ta”, spotkanie z  dn. 24.11.2017). Poznaliśmy odpo-
wiedź na odwieczne pytanie – kto podaje pierwszy rękę: 
pani panu? młody szef wiekowej pracownicy? student 
profesorowi? („Z kim mam przyjemność? – powitanie, 
tytułowanie, precedencja”, spotkanie z dn. 23.02.2018). 
Niby rzeczy oczywiste, a jednak na warsztatach zebrały 
się tłumy, co jest dowodem na to, że abnegacja nie stała 
się normą, że nie jest nam wszystko jedno.

Nasza prowadząca, Karolina Grochowicz-Stec, niestru-
dzenie przybliża nam wszystkie niejasne kwestie, a my 
przekazujemy je dalej – żeby było przyjemniej i  życz-
liwiej, żeby wiedzieć i  umieć stosować je w  życiu co-
dziennym. Na  kolejnych warsztatach,  które odbędą 
się 13.04.2018, o godz. 17.00, pn. „Pani/Pan pozwoli? 
– etykieta spotkań nieformalnych” weźmiemy na celow-
nik pary. Zapraszamy!

Zapisy na  warsztaty z  cyklu „Czy to  wypada? Savoir-
-vivre dla każdego” – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.  

Lidia Dzhmachyan
l.dzhmachyan@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18

KOLOROWE WYZWANIE 
DLA WYOBRAŹNI

Zabierz nas w świat swojej wyobraźni, pokaż nam „Ar-
chipelag Wysp Przedziwnych”! Zapraszamy do  wzięcia 
udziału już w  piątym konkursie plastycznym dla dzie-
ci w wieku 5-12 lat, organizowanym przez Dzielnicowy 
Dom Kultury „Czuby Południowe”.

Ile to  razy leżeliśmy na  miękkim dywanie bądź trawie 
i patrząc się w chmury albo sufit wyobrażaliśmy sobie 
podróż dookoła świata, do  odległych i  niezwykłych 
miejsc – tam, gdzie noga współczesnego człowieka 
jeszcze nie postała, nie ma smartfonów ani laptopów, 
a o Minecrafcie nikt nie słyszał. Użyj zakamarków swojej 

wyobraźni i stwórz niesamowitą pracę – niech wyrośnie 
przed Tobą wyspa stworzona przez Ciebie. Góry, dro-
gi, morze, kształt, to, co się na niej znajdzie, kto będzie 
na niej żył – to wszystko zależy od Twoich pomysłów!

Twórczość plastyczna dziecka jest ogromnie ważnym 
elementem w rozwoju manualnym oraz emocjonalnym 
człowieka. Dzięki działaniom artystycznym rozwijamy 
swoją wyobraźnię, zdolność postrzegania. Pomagają 
one wyrażać swoje emocje i uczucia, dlatego tak istotne 
w kształtowaniu młodego człowieka jest to, by zachęcać 

dzieci i młodzież do twórczych poszukiwań, odkrywa-
nia nieszablonowych rozwiązań, kreatywnych akcji i jak 
najczęstszych spotkań ze  sztuką. Zachęcamy do  ode-
rwania najmłodszych od  wszechobecnej elektroniki 
i do wzięcia udziału w naszym konkursie. Ich wyobraź-
nia nie ma granic, niech pokażą nam jej siłę i niezwy-
kłość w swoich pracach!

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są  na  na-
szej stronie internetowej – www.ddkczubypoludniowe.pl. 
Prace należy składać osobiście lub nadsyłać do 13 kwiet-
nia 2018 roku na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby 
Południowe”, ul. Wyżynna 16, 20-560 Lublin, z dopiskiem 
Konkurs plastyczny „Archipelag Wysp Przedziwnych”.
Wernisaż nagrodzonych prac, ogłoszenie wyników 
konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 
o godz. 17.00 w DDK „Czuby Południowe”. Pytania do-
tyczące konkursu prosimy kierować na  adres mailowy 
– d.lesiak@ddkczubypoludniowe.pl.

Agata Komorowska
a.komorowska@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18
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AKTUALNOŚCI

Rezerwa celowa
Początek roku to  czas, w  którym Rada Dzielnicy po-
dejmuje decyzje dotyczące podziału funduszu Rezerwy 
Celowej. W tym roku kwota ta pozostała na niezmienio-
nym poziomie 129 000,00 zł. 
Zachęcamy mieszkańców do  częstych kontaktów z  człon-
kami Rady Dzielnicy i do składania wniosków i propozycji. 
Podejmujmy współpracę tak, abyśmy wspólnie tworzyli ota-
czającą nas przestrzeń. Kontakt – rada@weglin-pd.lublin.eu.
Zapraszamy również do siedziby mieszczącej się w bu-
dynku Zespołu Szkół nr 7, ul. Roztocze 14. Dyżur pełni 
w  każdy wtorek w  godz. 17.00-18.00 Przewodnicząca 
Rady – Iwona Mańko. Kontakt: 500  502  321 lub 
(81) 466 59 52 (czynny podczas dyżurów)  

Podsumowanie 2017 roku
W 2017 roku Rada Dzielnicy podjęła decyzję o przezna-
czeniu środków nie tylko na podniesienie jakości prze-
strzeni publicznej i remonty, ale również na rzecz inte-
gracji mieszkańców. Dzięki środkom z rezerwy celowej 
wybudowano chodnik na ul. Granitowej wiodący od pę-
tli autobusowej do ciągu pieszego przy ulicy Onyksowej 
i dokończono remont chodnika na ulicy Wielkopolskiej. 
Utwardzono fragment alejki na  skwerze u  zbiegu ulic 
Gdańskiej i  Podhalańskiej, co  ułatwi dostęp do  ławki 
osobom niepełnosprawnym i  opiekunom maluchów 
z  wózkami. Dwie lampy oświetliły chodnik wiodący 
od ulicy Gdańskiej do kładki nad wąwozem. W ramach 
tych środków powstał projekt budowlany skweru poni-
żej boisk u zbiegu ulic Szczecińskiej i Warmińskiej, któ-
ry powstanie w tym roku, zasilony środkami z Budżetu 
Obywatelskiego. Na  ten cel zakupiono również urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej, które zostaną zamontowa-
ne w  przestrzeni skweru. W  odpowiedzi na  zgłaszane 
przez młodych ludzi wnioski, przy siłowni i placu zabaw 
na ul. Łukowskiej ustawiono drążki do Street Workout.

Część środków przeznaczono na  działania związane 
z  integracją mieszkańców. W czerwcu odbył się festyn 
rodzinny, we wrześniu III Dzielnicowy Turniej Piłki 
Nożnej, a w grudniu prawie tysiąc uczestników stanę-
ło do  zimowej, sportowej rywalizacji w  II edycji biegu 
„Chęć na pięć” z Węglinem Południowym. Wsparliśmy 
również działający w  naszej dzielnicy Klub Seniora 

„Roztocze” z siedzibą w Spichlerzu, ul. Roztocze 1. Spo-
tkania odbywają się w poniedziałki w godz. 13.00 -15.00 
i środy w godz. 10.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy 
Seniorów do udziału w wielu interesujących zajęciach.

Plany na 2018 rok
2018 rok zakończył się wieloma sukcesami dla naszej 
dzielnicy. Pomyślnie wykonano wszystkie zadania z re-
zerwy celowej. Nasze zaangażowanie, dobra współpraca 
i wsparcie  Radnych Miejskich zaowocowały wpisaniem 
do budżetu miasta na 2018 rok remontów ulic: Wielko-
polskiej, Małopolskiej, Wrocławskiej i Sandomierskiej. 
Wyrażamy nadzieję, że na te wszystkie działania nie za-
braknie funduszy. Dzięki naszym zabiegom i wnioskom 
Radnych, którym składamy podziękowania, w  budże-
cie znalazły się również brakujące środki na  budowę 
oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego w wąwozie Jana 
Pawła II. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia przetargu 
na wyłonienie wykonawcy. 

Koniec roku przyniósł nam również smutne wiadomo-
ści. Zawiadamiamy o śmierci Przewodniczącego Zarzą-
du Dzielnicy – Pana Jana Bycia. Uroczystości żałobne 
odbyły się 27 grudnia 2017 roku na  cmentarzu przy 
ul. Lipowej. Pan Jan Być dał się wszystkim poznać jako 
osoba wyjątkowo zaangażowana w sprawy Naszej Dziel-
nicy.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy 
Państwu życzenia wszystkiego co najlepsze, aby w Wa-
szych sercach, rodzinach i  domach zagościła radość, 
spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. 

Iwona Mańko 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Węglin Południowy

l WĘGLIN POŁUDNIOWY

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy 
Państwu życzenia wszystkiego co najlepsze, aby w Wa-
szych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spo-
kój i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Członkowie Rady Dzielnicy 
Węglin Południowy

l CZUBY POŁUDNIOWE 

Święto Dzielnicy w 2018 roku
Rada Dzielnicy Czuby Południowe podjęła decyzję o po-
dziale środków z rezerwy celowej na 2018 r. Z całkowi-
tej puli, 129 tys. zł, po 30 tys. zostanie zainwestowane 
na każdym z trzech osiedli dzielnicy: os. Górki, os. Po-
ręba i os. Widok. Pozostałą kwotę, tj. 39 tys. przezna-
czono na szeroko rozumiane potrzeby z zakresu kultury 
i edukacji. W ramach środków, m.in. ponownie zostanie 
zorganizowane Święto Dzielnicy Czuby Południowe, 
które zaplanowano na  22 czerwca (początek wakacji). 
Wydarzenie będą współtworzyły instytucje działają-
ce na  Czubach Południowych, mieszkańcy oraz firmy 
wspierające tę inicjatywę. Współorganizatorami są DDK 
„Czuby Południowe” i DDK „Węglin”.

Zaproszenie do współpracy
Zachęcamy Państwa do spotkań w sprawach dotyczą-
cych naszej dzielnicy, a  także wspólnego planowania 
kolejnych działań na rzecz jej rozwoju. W każdy 1. i 3. 
poniedziałek miesiąca, w godzinach 17.00-18.30, przed-
stawiciele Rady Dzielnicy odbywają dyżury w siedzibie 
Rady przy ul. Wyżynnej 16. Zapraszamy Państwa ser-
decznie. Bieżące sprawy można zgłaszać również po-
przez kontakt telefoniczny z  Przewodniczącym Rady 
Dzielnicy – P. Wiesławem Wnukiem tel. 692 918 751 oraz 
Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy – P. Ryszardem 
Czerwieńcem tel. 609 92 5138 oraz e-mail: rada@czu-
by-pd.lublin.eu.

Agata Cholewa
Sekretarz Zarządu Dzielnicy

Fo
t.

 A
ga

ta
 C

ho
le

w
a

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 W

iś
ni

ew
sk

i

Czy będziemy mieli dostęp do lasu?
Trwa modernizacja linii kolejowej Lublin-Warszawa. 
Po  jej zakończeniu tory będą ogrodzone, zaś jedyne 
przejście do lasu znajdziemy na przystanku kolejowym 
Lublin-Zachód, do którego także nie zaplanowano doj-
ścia ani dojazdu. Przedstawiciele Rady Dzielnicy po-
dejmują rozmowy z  Urzędem Miasta oraz spółką PKP 
PLK, aby zapewnić więcej przejść przez tory oraz dojście 
i dojazd do przystanku Lublin-Zachód (okolice ul. Szafi-
rowej). Mamy nadzieję, że te rozmowy przyniosą efekt. 
Zakończenie budowy przystanku PKP planowane jest 
w ciągu najbliższych dwóch lat.

Projekt skweru na Porębie
Na Czubach może powstać nowy, przyjazny teren zielo-
ny – tzw. „Lasek na Porębie”. Fragment naturalnego kra-
jobrazu z  drzewami i  małym wąwozem pomiędzy ulicą 
Szafirową, Bursztynową i  Agatową już niebawem może 
zmienić swoje oblicze. Planujemy przede wszystkim za-
chowanie i ochronę naturalnego charakteru tego skrawka 
zieleni. Ty też możesz zdecydować, jak będzie wyglądał 
projekt zagospodarowania tego miejsca. Na  wszystkie 
pomysły czeka Krzysztof Wiśniewski – radny dzielnicy 
i pomysłodawca projektu (e-mail: kwisniewski@onet.eu).

Krzysztof Wiśniewski
Członek Zarządu Dzielnicy
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Romantyczna Kraina Lublina

Stowarzyszenie „Węglin Północny” zrealizuje projekt 
pod nazwą „Romantyczna Kraina Lublina”, którego ce-
lem jest poprawa przestrzeni publicznej Węglina Pół-
nocnego poprzez kształtowanie zaniedbanych terenów 
zielonych, instalacje artystyczne oraz obiekty małej 
architektury. Inspiracją do  tworzenia zmian otoczenia 
jest temat: „Patroni naszych ulic – historie miłosne opi-
sane w literaturze pięknej”. Projekt sfinansuje Fundacja 
BGK w ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna”.
Stowarzyszenie kieruje swoje działania do  mieszkań-
ców Węglina Północnego i w ramach tegoż projektu za-
mierza:
– uporządkować otoczenie ulicy Tristana, zakładając 
ogródki tematyczne z  elementami małej architektury, 
nawiązujące do epoki średniowiecza,
– ustawić dwie kamienne ławki obsadzone  roślinnością 
kwitnącą,
– stworzyć  Zakątek Szwejka z  ławeczką i figurą Dobre-
go Wojaka na ulicy Szwejka.
W ramach projektu planujemy plenerowe spotkanie dla 
mieszkańców pod nazwą „Biesiada u  Szwejka”. Atrak-
cją kulinarną będzie grochówka z  kotła wojskowego 
oraz kiełbaski czeskie, zaś atrakcją kulturalną – występ 
Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, którego członka-
mi są  mieszkańcy dzielnicy. Aktorzy zaprezentują się 
w strojach epoki, a Prezes jako „Szwejk” będzie pełnić 
rolę gospodarza. Powyższe działania będą prowadzone 
od 19.03.2018 do 31.08.2018 roku.
Stowarzyszenie oraz Rada Dzielnicy zamierza kontynu-
ować projekt upiększania naszej dzielnicy i wkompono-
wywania sztuki w codzienne otoczenie przez następne 
lata. Dla osiągnięcia spójności działań pragniemy współ-
pracować z mieszkańcami, artystami, instytucjami, oso-
bami, które chcą razem z nami kształtować przestrzeń 
wokół miejsca zamieszkania. W tej sprawie zorganizo-
wanie będzie spotkanie informacyjne (po 10 kwietnia).

Anna Kuszneruk
535 063 525

Wiosna, wiosna ach to ty…

Mieszkańcy Węglina Północnego, przekazuję Wam 
dobre wieści – Węglin pięknieje i  rozkwita jak wiosna 
w piosence Marka Grechuty! Radni Dzielnicy starają się 

polepszyć warunki życia nam wszystkim, pozyskując 
środki finansowe na nowe inwestycje i remonty. Miesz-
kańcy przyczyniają się do tego swoją aktywną postawą, 
głosując na nasze projekty do Budżetu Obywatelskiego.

Mamy kolejny sukces! Dzięki 420 głosom, projekt „La-
tarnie na Lipniaku” zostanie zrealizowany w 2018 roku. 
Tym sposobem będzie oświetlony kolejny obszar naszej 
dzielnicy – część ulicy Onyszkiewicza. Rada Dzielni-
cy przeznaczyła w 2018 roku środki z rezerwy celowej 
na kontynuację oświetlenia tej ulicy.

Na  początku wiosny napiszemy projekty do  Budże-
tu Obywatelskiego. Proponujemy, by jeden dotyczył 
oświetlenia kolejnych ulic na  os. Lipniak. Następny 
to  zagospodarowanie terenu miejskiego przy skrzyżo-
waniu pomiędzy Aleją Kraśnicką a ulicą Judyma, przy 
byłej piekarni. Obecnie jest tam „dziki” parking z wiel-
kimi dziurami w nawierzchni. Chcemy, by ten teren stał 
się wizytówką Węglina Północnego.

My ruszamy do pracy, a Was zachęcamy do głosowania 
na przełomie września i października 2018 roku, bowiem 
tylko mądra współpraca przyniesie dobre efekty. Wie-
my że: „bez pracy nie ma kołaczy”, dlatego my piszemy 
projekty, a Wy głosujecie. Czekamy również na pomysły 
mieszkańców – co nowego stworzyć w Dzielnicy ku ucie-
sze i pożytkowi dla wszystkich.

W tym roku dzięki Radnym z naszego okręgu są pienią-
dze w  budżecie miasta na  remont ulicy Laury i  na  do-
kończenie dokumentacji przebudowy ulicy Raszyńskiej. 
Na samą przebudowę tej ulicy musimy poczekać – mamy 
nadzieję, że  tylko do  przyszłego roku. Przypominam, 
że od przebudowy ulicy Raszyńskiej  zależą dalsze inwe-
stycje – budowa dróg na całym osiedlu Lipniak.
Jeszcze jedna miła informacja! W Dniu Matki (26.05.2018) 
w  godzinach południowych zapraszamy na  uroczyste 
otwarcie „ Zacisza” przy ulicy Skubiszewskiego. To pięk-
ne miejsce jest przeznaczone na  cele rekreacji i  odpo-
czynku dla wszystkich Mieszkańców Lublina. Zaprasza-
my serdecznie!

Dorota Lipka
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Węglin Północny


