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Dziękujemy za ten niezwykły rok, pełen ciekawych 
spotkań! Mamy nadzieję, że w 2020 roku spotkamy się 
w Dedeku w jeszcze szerszym gronie! Liczymy, że Duża 
Dawka Kultury, którą od  nas otrzymujecie, spełnia 
Wasze oczekiwania i  wyobrażenia. Kolejna kulturalna 
dawka czeka w  obydwu Dedekach od  stycznia. Czeka-
my na  Was z  kolejnymi pomysłami, wyjątkowymi go-
ściniami i gościami, pełni energii i zapału, by wspólnie 
z Wami tworzyć Dużą Dawkę Kultury na Czubach Połu-
dniowych i Węglinie.
W  związku z  nadchodzącymi Świętami Bożego Naro-
dzenia życzymy Wam samych szczęśliwych chwil spę-
dzonych w  gronie najbliższych, w  atmosferze miłości 
i  ciepła. Czasu płynącego wolniej. By Nowy 2020 Rok 
był dla Was życzliwy i pełen radości, a wydarzenia orga-
nizowane w DDK-ach dawały satysfakcję, uśmiech, były 
powodem refleksji oraz spełniania.
Przed Świętami oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym 
roku numer „GO!“, w  którym dostarczamy najśwież-
szych informacji od  Rad Dzielnic oraz prezentujemy 
zapowiedzi nowych wydarzeń w ramach cykli i projek-
tów, organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury 
„Czuby Południowe“ i  Dzielnicowy Dom Kultury „Wę-
glin“. Jeśli chcecie być na bieżąco z Dużą Dawką Kultury 
z Czubów Południowych i Węglina, to zachęcamy do za-
glądania na  nasze fanpage oraz strony internetowe: 
ddkczubypoludniowe.pl i ddkweglin.pl!

Zespół Redakcyjny „GO!”

DROGIE MIESZKANKI, 
DRODZY MIESZKAŃCY,



F2, CZYLI FAJNE FERIE 
NA CZUBACH POŁUDNIOWYCH 
I WĘGLINIE 

Jak co roku, w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Po-
łudniowe” i Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin”  bę-
dzie organizowana kolejna odsłona akcji „Zima w Mie-
ście”. W pomarańczowym dedeku, pod okiem Marcina 
Kulczyckiego, Uczestniczki i  Uczestnicy obydwu tur-
nusów będą mogli sprawdzić swoje umiejętności pracy 
z  kamerą. Zajęcia z  realizacji filmowej przybliżą Dzie-

ciom tajniki sztuki opowiadania obrazem, kreowania 
historii oraz budowania emocji. Celem kilkudniowych 
zajęć jest zainspirowanie sztuką filmową poprzez prze-
kazanie podstawowej wiedzy i podzielenie się umiejęt-
nościami. Program zakłada m.in.: przygotowanie do re-

alizacji obrazu i  dźwięku, podstawy montażu, analizę 
filmu. Efektem tygodniowych działań będzie krótki ma-
teriał filmowy.
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” na czas ferii prze-
niesie się w świat gier planszowych. Taka forma spędza-

nia czasu, nie tylko uczy logicznego myślenia, ale także 
rozwija wyobraźnię oraz pozytywnie wpływa na relacje 
między rówieśnikami. Przez dwa tygodnie Uczestniczki 
i Uczestnicy będą poznawać różnorodne gry, rozgrywać 
turnieje, a na zakończenie turnusów podsumują swoje 
osiągnięcia na wspólnej tablicy. Nie zabraknie także ak-
tywności ruchowej oraz zajęć manualnych. Prowadzący 
Filip Makówka podzieli się swoją pasją i przekona do ta-
kiej formy spędzania wolnego czasu. Zajęcia uzupełnio-
ne zostaną warsztatami artystycznymi, podczas któ-
rych tworzone będą m.in. postacie do  gry, co  pozwoli 
Dzieciom dać wyraz swojej twórczej ekspresji.

Informacje organizacyjne
Terminy:

I turnus: 13.01-17.01.2020 
II turnus: 20.01-24.01.2020 

Akcja skierowana jest do Uczennic i Uczniów 
klas I-VI (6–12 l.).

Koszt udziału (od Dziecka) – 85 zł 
(za jeden turnus).

W przypadku opłaty za „F2, czyli Fajne Ferie 
na Czubach Południowych/Węglinie 2020” 
nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania 

Karty Rodzina +3.
W ramach opłaty Dzieci mają zapewnione: 

opiekę kadry instruktorskiej, materiały warsz-
tatowe, ubezpieczenie. Nie zapewniamy 

wyżywienia Dzieci (wyżywienie we własnym 
zakresie).

Działania prowadzone będą od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 9.00-15.00, w budynku 

DDK „Czuby Południowe”, 
przy ul. Wyżynnej 16 i w budynku 

w DDK „Węglin” przy ul. Judyma 2a.

Zapisy WYŁĄCZNIE za pomocą formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.ddkczubypoludniowe.pl 
i www.ddkweglin.pl.

Zapisy będą przyjmowane 
od 16 grudnia 2019 r., godz. 8.00 

Magdalena Piotrowska
m.piotrowska@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18

Magdalena Żelazko
m.zelazko@ddkweglin.pl / 81 466 59 16



WYŻYN(N)A LITERATURY
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Wsłuchujemy się w Państwa sugestie i uwagi. Cykl Ciąg 
dalszy, na który mamy przyjemność zaprosić, to konty-
nuacja spotkań w ramach Z kim do łóżka... rozmowy o au-
torkach, autorach i tytułach. 
Przy Wyżynnej 16 gościliśmy już: Justynę Bargielską, 
dra Przemysława Kaliszuka (UMCS), red. Grażynę Luto-
sławską (Radio Lublin), dra hab. Andrzeja Niewiadom-
skiego (UMCS), Michała Nogasia, Łukasza Orbitow-
skiego, Michała Rusinka, Justynę Sobolewską, dra hab. 
Rafała Szczerbakiewicza (UMCS), red. Grażynę Stan-
kiewicz (LAJF), Małgorzatę Szejnert, Wojciecha Szota 
(Kurzojady), Marcina Wrońskiego, Olgę Wróbel (Ku-
rzojady) oraz red. Nataszę Ziółkowską-Kurczuk (TVP 
Lublin). A od września tego roku (już pod szyldem Ciąg 
dalszy): Małgorzatę Rejmer, Sylwię Chutnik, Jarosława 

Kalendarium spotkań:

10.01.2020 Barbara Klicka
31.01.2020 Ilona Wiśniewska
07.02.2020 Zośka Papużanka

28.02.2020 Filip Springer
13.03.2020 Ewa Winnicka i Cezary Łazarewicz

Wszystkie spotkania w piątki, godz. 18:00.
Wstęp wolny.

Zachęcamy do  przyniesienia własnych egzemplarzy 
książek zaproszonych Gościń i Gości. Ich publikacje bę-
dzie można również nabyć podczas spotkania w promo-
cyjnych cenach. Zachęcamy do  śledzenia Wydarzenia 
Ciąg dalszy na portalu FB, gdzie informujemy na bieżąco 
o aktualnościach związanych ze spotkaniami.
 

Mateusz Nowak
m.nowak@ddkweglin.pl

Mikołajewskiego, Grzegorza Gaudena i Jacka Dehnela. 
Wszyscy wymienieni byli zachwyceni uwagą i otwarto-
ścią, z jakimi wsłuchują się Państwo w to, co mają do po-
wiedzenia na  spotkaniu. Cieszą się również, na  równi 

z nami, że zawsze mają Państwo ciekawe i wnikliwe py-
tanie oraz spostrzeżenia dotyczące ich pisarstwa.
Nie pozostaje zatem nic innego jak zaprosić na  kolej-
ne spotkania z  literaturą w  roli głównej. Tak, jak do-
tychczas, Gościnie i Goście będą pytani właśnie o „ciąg 
dalszy” książki, gdy ta już ukaże się drukiem. Będą re-
komendować to, co sami czytają oraz opowiadać o wy-
branych przez siebie publikacjach własnego autorstwa.

Fot. Jacek Św
ierczyński
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PO CO TEN CYRK? 

Kolejny sezon z zajęciami cyrkowymi w DDK „Węglin” 
– czy to nie jest nudne? Bynajmniej. Nie tylko ciekawe 
i przyjemne, ale także korzystne dla wszechstronnego 
rozwoju uczestniczek i uczestników. Warsztaty Cyrko-
we rozwijają nie tylko motorykę i zręczność, ale także 
koncentrację, równowagę, refleks i  koordynację wzro-
kowo-ruchową. Efekty mogą być widoczne już po kilku 
miesiącach treningów, nawet w formie dobrej zabawy. 
Oczywiście potrzeba także cierpliwości i  determinacji,  
ale gdy piłeczki w końcu przestają spadać na ziemię – 
satysfakcja gwarantowana. 

Zajęcia warsztatowe prowadzimy w  3 grupach wieko-
wych, by jak najlepiej dopasować metody pracy do pre-
dyspozycji naszych młodych cyrkowców. Najmłodszym, 
trening z  różnorodnymi rekwizytami urozmaica mnó-
stwo fabularyzowanych zabaw i  dynamicznych gier. 
Grupa średnia skupia się na  technicznych aspektach 
wykorzystania sprzętu, manipulacji  piłeczkami, diabo-

lo. Nie stroni także od elementów gier i zabaw. Grupa 
najstarsza trenuje wykorzystując najszersze spektrum 
sprzętu cyrkowego tworząc układy trików zarówno 
solo, jak i  wspólnie, w  parach i  grupach. Dzięki pracy 

zespołowej uczestnicy budują wzajemne zaufanie oraz 
umiejętność współpracy. Treningi wszystkich grup roz-
poczyna rozgrzewka w postaci gry ruchowej, która po-
budza zarówno ciało, jak i umysł. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do wspólnego treningu. 

Czwartki,
godz. 16-16.45 – dzieci w wieku 5-6 lat

godz. 16.50-18.05 – dzieci w wieku 7-9 lat
godz. 18.15-19.45 – młodzież w wieku 10-12 lat
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Fot. Jacek Św
ierczyński

Fot. Bartek Żuraw
ski

Sylwia Gumiela
s.gumiela@ddkweglin.pl

81 466 59 10



We wrześniu w ofercie DDK „Węglin” pojawiły się nowe 
zajęcia skierowane do Seniorów. Taniec Plus to warsz-
taty, podczas których uczestnicy poznają tradycyjne 
tańce w  kręgu oraz współczesne choreografie do  mu-
zyki z  różnych stron świata. Uczą się między innymi 
tańców chorwackich, rumuńskich, greckich oraz wielu 
innych. Są  to  zajęcia dla każdego, kto lubi ruch i  mu-
zykę oraz posiada podstawowe poczucie rytmu. Pro-

SENIORZY 
W TANECZNYM KRĘGU 

wadząca warsztaty, Anita Łucjan-Kowalska, dobiera 
stopień trudności tańców, biorąc pod uwagę potrzeby 
i możliwości uczestników. Są tańce wolne i spokojne, ale 
również skoczne, szybkie i rytmiczne. Większość z nich 
to dość proste układy, których grupa uczy się podczas 
danych zajęć, a następnie utrwala je na kolejnych spo-
tkaniach. Sekwencje kroków powtarzają się, dzięki cze-
mu doskonale radzą sobie z nimi również te osoby, które 
nie posiadają profesjonalnych umiejętności tanecznych. 
Wspólna zabawa przy muzyce daje dużo radości, popra-
wia samopoczucie oraz sprzyja utrzymaniu sprawności 
fizycznej. Koncentracja na nauce i zapamiętywaniu no-
wych kroków wpływa również korzystnie na sprawność 
intelektualną.
Grupa ma już spore grono stałych uczestników, nadal 
jednak można do niej dołączyć. Zapraszamy wszystkich 
Seniorów, którzy mają ochotę spróbować swoich sił 
i  spędzić przyjemnie czas w tanecznym kręgu. Zajęcia 
odbywają się w każdy wtorek w godzinach 12.15-13.45.

Monika Spuz-Szpos 
m.spuz-szpos@ddkweglin.pl

81 466 59 16

PODRÓŻE DO RZECZYWISTOŚCI 
ROZSZERZONEJ 

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w za-
jęciach cotygodniowych w  ramach Otwartej Pracow-
ni Medialab. W  pierwszym kwartale, od  października 
do  grudnia, Uczestniczki i  Uczestnicy uczyli się pod-
staw modelowania oraz druku 3D. Projektowali na plat-
formie Tinkercad, poznali obsługę skanera 3D i druko-
wali własne projekty. W drugim kwartale zajmiemy się 
rzeczywistością rozszerzoną i  wirtualną. Uczestniczki 
i  Uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym jest rzeczywi-
stość wirtualna i  jak ją tworzyć, wykorzystamy też 
nasze zasoby (komputery, smartfony i  aplikacje m.in. 
Google Street View) do  tworzenia elementów rzeczy-
wistości rozszerzonej, czyli połączenia świata realnego 
ze  światem wygenerowanym przez nas, przy pomocy 
komputera. Zobaczymy, jak rzeczywistość wykreowana 
w  technice cyfrowej może pomóc w  nauce. Postaramy 
się też stworzyć wirtualną wycieczkę po naszym DDK-u, 
wykorzystując do  tego własnoręcznie zrobione zdjęcia 
sferyczne, czyli popularne obrazy 360º.

Czwartki, 
I grupa 16:15  – 17:45
II grupa 17:45 – 19:15

III grupa 19:15 - 20:45 zajęcia dla osób 
dorosłych

Zajęcia rozpoczynają się 
2 stycznia 2020 r.

Zapisy prosimy kierować na adres 
e-mail – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl 

O przyjęciu na zajęcia decyduje Instruktor.
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Alicja Kawka
a.kawka@ddkczubypoludniowe.pl

81 466 59 18



PODRÓŻE DO RZECZYWISTOŚCI 
ROZSZERZONEJ 

„TU JEST JAKBY LUKSUSOWO” 
Cykl Piątek wieczorową porą dzięki rozmowom z zapro-
szonymi Gośćmi, pokazom filmów i dyskusjom o książ-
kach, porusza różne aspekty życia w okresie PRL-u.
Dotychczas, w ramach cyklu, odbyło się spotkanie do-
tyczące bareizmów – czyli  najbardziej znanych cytatów 
z filmów Stanisława Barei, Ewa Szykulska opowiedziała 
o wizerunku kobiet w PRL-u, dzieląc się przy tym wspo-
mnieniami z  planu filmu Dziewczyny do  wzięcia. Poru-
szony został także „jakby luksusowy” temat ukazywa-
nia wsi i miast w filmach. Gościem tego spotkania był 
Jerzy Rogalski.

13 grudnia 2019 roku odbędzie się Wigilia a’ la 
PRL – spotkanie dla Domowniczek i Domowników 
oraz Przyjaciółek i Przyjaciół Dedeku. Będzie to okazja 
do rozmowy, lepszego poznania się, ale też cofnięcia się 
w czasie do peerelowskich Świąt dzięki wspomnieniom 
i opowieściom, no i oczywiście pomarańczom.  

17 stycznia 2020 roku Dzielnicowy Dom Kultury 
„Czuby Południowe” odwiedzi Jacek Fedorowicz, 
który podzieli się opowieściami o  swojej kilkudziesię-
cioletniej pracy twórczej jako felietonista, satyryk, ar-
tysta malarz, w końcu aktor komediowy. Na spotkaniu 
będzie można kupić książki jego autorstwa: W  zasa-
dzie tak i Mistrz offu. Spotkanie poprowadzi red. Agata 
Koss-Dybała (Radio Lublin)

Oba spotkania rozpoczynają się o godz. 18.00. Kolejne 
wydarzenia w planach. Klimat jak w PRL-u gwaranto-
wany. 

Magdalena Piotrowska
m.piotrowska@ddkczubypoludniowe.pl

81 466 59 18

MUZYKA W POMARAŃCZOWYM 
DEDEKU 

Po  krótkiej przerwie do  Dedeku przy  Wyżynnej wróci-
ły umuzykalniające warsztaty pianistyczne. W  ponie-
działki, wtorki i czwartki w naszych salach słychać me-
lodie znanych utworów muzycznych, wielkich arcydzieł, 
a  także współczesnych kompozycji. Zapraszamy dzieci 
i  młodzież na  zajęcia, podczas których rozwiną swoje 
zainteresowanie muzyką, nauczą czytać się nut i  grać 
na instrumencie. Spotkania przeznaczone są dla osób po-
czątkujących oraz dla tych, którzy chcą powrócić do bia-
ło czarnych klawiszy, które łagodzą obyczaje. Lekcje gry 
na pianinie prowadzą: Marta Klimek i Monika Sławińska.

TWÓRZ KULTURĘ 
RAZEM Z NAMI! 

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” po-
wstał z  potrzeby i  zaangażowania mieszkańców, 
dlatego w  Wasze ręce oddajemy przestrzeń przy ul. 
Wyżynnej 16 w  cyklu Twoja Kolej!. Zapraszamy wła-
śnie Ciebie do  podzielenia się ze  swoim sąsiadkami i 
sąsiadami – mieszkankami i mieszkańcami dzielnicy 
Czyby Południowe swoją pasją, hobby lub podróżą ży-
cia. Warsztat? Spotkanie? Chciałabyś, chciałbyś wejść 
w społeczne życie dzielnicy, ale nie wiesz od czego za-
cząć? My pomożemy w organizacji Twojego pomysłu! 
Piszcie maile i dzwońcie. Do zobaczenia!

Agata Komorowska 
a.komorowska@ddkczubypoludniowe.pl

81 466 59 18
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DOSTĘPNE DEDEKI

Osoby cieszące się dobrym zdrowiem i pełną sprawno-
ścią rzadko zastanawiają się, jak wiele drobnych elemen-
tów naszego otoczenia może stać się barierą utrudnia-
jącą wykonywanie różnych czynności. Wysoki stopień 
na  chodniku czy brak windy w  miejscu zamieszkania 
jest niedostrzegalny do  czasu, gdy choćby na  chwilę 
stracimy pełną sprawność np. złamiemy nogę albo gdy 
nasz wiek i  kondycja nie pozwalają już na  pokonanie 
schodów. W takiej sytuacji na co dzień znajduje się wie-
le mieszkanek i mieszkańców Lublina. Dla nich bariery 
są  elementem codzienności i  to  właśnie powinniśmy 
zmieniać. Możemy myśleć o dostępności jako o zapew-
nieniu tych samych możliwości wszystkim ludziom, bez 
względu na ich ograniczenia. 

Czym się różni dostęp od  dostępności? Dostęp istnie-
je sam z  siebie, jest powszechny, ale i  powierzchowny. 
Osoba, z niepełnosprawnością wzroku może wypożyczyć 
książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumen-
tów. Tak samo osoba głucha lub słabosłysząca może włą-
czyć telewizor. Jednak obie osoby nie będą mogły zapo-
znać się z przekazywanymi w ten sposób treściami. Każdy 
rodzaj dostosowania treści do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością sensoryczną (słabosłyszących, głuchych, 
niedowidzących, niewidomych lub głuchoniewidomych) 
jest elementem dostępności (ang. ‘accessibility’).

barier. Pierwszym etapem prac były szkolenia dla pra-
cownic i pracowników instytucji kultury oraz organiza-
cji pozarządowych, które w Lublinie w ramach projektu 
Kultura dla wszystkich przeprowadziły Fundacja Kultury 
Bez Barier oraz Fundacja Polska Bez Barier.

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” włączył się w  pra-
ce Miasta Lublin nad zwiększeniem dostępności ofer-
ty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami. Ideą 
przyświecającą pracom jest to, by osoby zainteresowa-
ne uczestnictwem w  kulturze mogły się z  niej cieszyć 
na pełnych prawach i na swojej drodze nie napotykały 

Celem szkoleń, w  których pracowniczki i  pracownicy 
obydwu Dedeków wzięli udział, była pogłębiona re-
fleksja nad tym, co  zmienić, aby nasze siedziby były 
jeszcze bardziej przyjazne i otwarte dla wszystkich. Za-
stanawialiśmy się nad tym, czym jest dostępność i co się 
na nią składa. Rozmawialiśmy o tym, jakie metody pracy 
pozwolą nam włączać w działania wszystkie grupy od-
biorców i budować wspólnotę wokół naszych projektów 
kulturalnych. Myśleliśmy również, jak sprawić by wszy-
scy nasi odbiorcy dowiedzieli się o naszych działaniach 
i mogli z nich, faktycznie a nie tylko w teorii, skorzystać. 
Dyskutowaliśmy o tym, że dostępność to nie tylko kon-
kretne rozwiązania technologiczne i  architektoniczne, 
ale również proces, przez który musi przejść cały nasz 
zespół. Jego początkiem jest otwarta i empatyczna po-
stawa, chęć współdziałania z osobami z niepełnospraw-
nościami. Podczas szkoleń, na  własnej skórze przeko-
naliśmy się jakie bariery napotykają osoby z  różnymi 
niepełnosprawnościami. Skończyliśmy szkolenia z prze-
konaniem, że dostępność powinna być widoczna i odczu-
walna w wielu miejscach. Przed nami kolejne działania 
ku zwiększaniu dostępności działań w obu Dedekach.

Joanna Łaska-Jarosz 
Kontakt: j.laska-jarosz@ddkweglin.pl

882 433 034
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KLUBY SENIORA 

Czy czas jesienno-zimowy sprzyja wyjściom z  domu 
i  spotkaniom? W  naszych Klubach pora roku nie jest 
ważna! Istotne jest, by się spotkać w  miłym gronie 
i wspólnie spędzić przedpołudnie. Zapraszam w środy 
do Bombonierki Życia w DDK „Czuby Południowe” oraz 
w piątki do Aktywnych Plus w DDK „Węglin”. 

Częstym tematem naszych spotkań są  spacery. Przy-
najmniej raz w  miesiącu staramy się wspólnie wyjść 
do  wąwozów lub pospacerować po  osiedlu. Okazuje 
się, że jest to do dobry pretekst do spotkania i spaceru 

w grupie, bo przecież samemu się nie chce lub po prostu 
czuje się lęk przed samotnymi wędrówkami. W minio-
nych miesiącach odwiedziliśmy Muzeum Wsi Lubel-
skiej czy Dworek Wincentego Pola. Miejsca znane, ale 
nie do końca rozpoznane. Zwiedzanie z przewodnikiem 
pozwoliło nam odkryć te miejsca i poznać ich historię. 
Ponadto w naszych Klubach gościliśmy historyk sztuki 

Bombonierka Życia

Środy, godz. 10.00-12.00
11 grudnia 2019, Rękodzieło: Świąteczne renifery 

metodą decoupage
18 grudnia 2019, Gość: Joanna Bochyńska: Wokół 

stołu i bochenka chleba. Pogadanka.
8 stycznia 2020, Spotkanie na dobry początek roku

29 stycznia 2020, Rękodzieło: Rysunek na szkle

Aktywni Plus

Piątki godz. 10.15-12.15
13 grudnia 2019, Rękodzieło: Ozdoby choinkowe: 

wyklejanki na bombkach ze sklejki.
10 stycznia 2020, Spotkanie na dobry początek roku

31 stycznia 2020, Sami sobie: Muzykoterapia

z wykładem o wycinance żydowskiej oraz psychotera-
peutkę, z którą rozmawialiśmy o tym, jak radzić sobie 
z  przeciwnościami w  życiu. Odbyło się kilka spotkań 
poświęconych rękodziełu: wykonałyśmy torby na  za-
kupy z jesiennym motywem liści i zrobiłyśmy kiszonki 
z kalafiora, marchwi i papryki. Były też bukiety z liści 
klonu – ciekawa ozdoba na stół lub do stroików.

Poniżej przedstawiam harmonogram naszych spotkań 
na  grudzień i  styczeń. Zachęcam do  odwiedzenia nas 
i  pozostania na  dłużej. Spotkania są bezpłatne i nie 
obowiązują na nie wcześniejsze zapisy.
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Monika Spuz-Szpos
m.spuz-szpos@ddkweglin.pl

81 466 59 16



SPOTKANIA  Z TEMPERĄ

Za nami trzy miesiące wieczornych Spotkań z  Temperą. 
Uczestniczki i uczestnicy warsztatów wybrali do malowa-
nia ikonę Matki Bożej Czułej (Eleusy) oraz Mandylion. 
Malowidła wykonane są na deskach lipowych ze szpon-
gami, przeklejone klejem i płótnem oraz pokryte zaprawą 
klejowo kredową. Malatura powstała z użyciem natural-
nych pigmentów ziemnych oraz emulsji żółtkowej. Ca-
łość została zabezpieczona olejem twardoschnącym.

Wtorkowe wieczory pozwoliły nam ćwiczyć malowa-
nie, ale również pozwiliły na wyciszenie. Poniżej ga-
leria powstałych prac. Przed nami kolejne spotkania 
i kolejne obrazy. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 
19.30-22.00. Zapraszam serdecznie!

IKONICZNIE

Uczestnicy zajęć: Halina Żukowska, Jerzy Żukowski,
Aleksandra Basak, Agnieszka Trojniak, Maria Augu-
stowska, Magdalena Szwed, Elżbieta Kasjaniuk.

Monika Spuz-Szpos
m.spuz-szpos@ddkweglin.pl

81 466 59 16

Park dokończony!

l CZUBY POŁUDNIOWE 
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Po  latach starań wspólnie doprowadziliśmy do  ukoń-
czenia parku Jana Pawła II. Zagospodarowanie wąwozu 
wzdłuż ulicy Szczytowej i Turniowej daje nowe tereny 
do rekreacji, ale też ułatwia codzienną drogę do pracy 
czy szkoły. Zwiększa się też bezpieczeństwo tego tere-
nu. W wąwozie powstały chodniki, drogi rowerowe, la-
tarnie, ławki i kosze na śmieci. Rada Dzielnicy złożyła 
jednak zapytanie do  Wydziału Inwestycji i  Remontów 
w zakresie możliwości poprawy dostępności rozwiązań 
(schodów prowadzących do  Parku od  ul. Szczytowej) 
dla osób z niepełnosprawnością ruchową i trudnościa-
mi w poruszaniu się. W ramach projektu oddajemy też 
mieszkankom i mieszkańcom do dyspozycji nowy plac 
zabaw koło altany oraz plac do  parkour koło siłowni. 
Inwestycja była możliwa dzięki naszemu wspólnemu 
zaangażowaniu w  budżet obywatelski – dziękujemy 
i do zobaczenia na spacerach!

Stacja widmo..?

Przystanek kolejowy „Lublin Zachodni” jest już na ukoń-
czeniu. To dla nas szansa na łatwiejszy dostęp do kolei, 
ale także jedyny legalny dostęp do Starego Gaju. Nie wia-
domo jednak czy i kiedy będziemy mogli z tych udogod-
nień korzystać, bo do stacji i przejścia podziemnego nie 
prowadzi żaden chodnik ani droga rowerowa. Obecnie 
jedyny dostęp w to miejsce zapewni prowadząca dookoła 
droga serwisowa PKP oraz... błotniste ścieżki przez krza-

Rezerwa Celowa Rady Dzielnicy

Wnioski, które Rada Dzielnicy Czuby Południowe złoży-
ła do Urzędu Miasta, są na bieżąco realizowane. Działa-
nia z zakresu animacji kulturalnej, edukacji i integracji 
mieszkańców i mieszkanek naszej dzielnicy opisaliśmy 
w poprzednim numerze kwartalnika, natomiast widać 
już efekty działań inwestycyjnych: budowę chodnika 
i  zatok postojowych między Siódmym Komisariatem 
Policji a  Wyżynna 20 oraz chodnika przy przedszkolu 
nr 63 na osiedlu Widok.
Ponadto, z budżetu miasta, wykonany został także  re-
mont chodnika od ul. Na Stoku 2 do Wyżynnej 4 oraz 
remont drogi i zatok postojowych przy ul. Na Stoku.

Janusz Szczęch
Członek Zarządu Dzielnicy

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego 2020 Roku składamy Państwu serdeczne ży-
czenia zdrowia i  wszelkiej pomyślności oraz jak naj-
więcej okazji do spotkań, rozmów i wspólnych działań 
na rzecz dalszego rozwoju naszej dzielnicy.

Rada i Zarząd Dzielnicy Czuby Południowe

ki. Jako Rada Dzielnicy od lat apelujemy do władz Lu-
blina, aby przewidziany został wygodny dostęp do sta-
cji, jednak dotychczas nie została przedstawiona nawet 
wstępna koncepcja rozwiązania problemu. Tę  sprawę 
będziemy dalej monitorować i  informować Państwa 
o rozwoju sytuacji.

Krzysztof Wiśniewski
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
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Wąwóz ulicy Lipniak Skarbem Kultury 
Przestrzeni 

Zgłoszony przez Radę Dzielnicy do konkursu Skarby Kul-
tury Przestrzeni wąwóz ulicy Lipniak został wyróżniony 
przez jurorów. Zgłoszonych było 62 propozycje z  całego 
Lublina, z których wybrano siedem, o szczególnym znacze-
niu społecznym. Dzięki otrzymanemu wyróżnieniu wąwóz 
ulicy Lipniak ma szanse znaleźć się pod specjalnym nadzo-

rem i może doczeka się rewitalizacji oraz lepszego zago-
spodarowania. Mamy nadzieję, że z ruchliwej ulicy stanie 
się miejscem spacerów i rekreacji dla mieszkanek i miesz-
kańców Naszej Dzielnicy.

Wyróżnienie honorowe 
Godność Czyniącego Dobro

Rada Dzielnicy Węglin Północny  uchwałą nr 13/X/2019  
z dnia 4 listopada 2019 r. postanowiła nadać Prof. dr 
hab. inż. Januszowi Laskowskiemu wyróżnienie ho-
norowe Godność Czyniącego Dobro. Janusz Laskowski 
ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie (obecnie 
Uniwersytet Przyrodniczy). Od  ukończenia studiów 
związany z  WSR w  Lublinie. Uzyskał kolejne stopnie 
naukowe (doktor nauk technicznych, dr hab., profesor 
nauk rolniczych, profesor zwyczajny). Z działalnością 
naukową wiązał aktywną pracę w towarzystwach, ko-
mitetach i  wydawnictwach naukowych.  Odznaczo-
ny i  wyróżniony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką AR 
w  Lublinie, wyróżnieniem Zasłużony dla Miasta Lu-
blina. Po przejściu na emeryturę przez kilka kadencji 
członek Rady Dzielnicy Węglin Północny. Wyróżniał 
się nieprzeciętną aktywnością, kompetencją i kulturą 

osobistą. Wielokrotny sponsor i  organizator festy-
nów osiedlowych. Pasją profesora jest fotografia. Wy-
konał tysiące zdjęć roślin ozdobnych i zabytków kul-
tury sakralnej (drewnianych i  murowanych cerkwi, 
kaplic i kościołów) oraz Węglina Północnego. Uczest-
nik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. 

Uroczysta Gala wręczenia dyplomu wyróżnionemu od-
będzie się 18.12.2019 r. o godzinie 18.00 w DDK „Wę-
glin”. W  części artystycznej wystąpi Amatorski Teatr 
Towarzyski z premierą spektaklu słowno-muzycznego 
Obrazki z życia II Rzeczypospolitej. 

Dariusz Boruch
Przewodniczący Zarządu Węglina Północnego

Jesienne porządki Rady Dzielnicy

W  sobotę 9 listopada członkowie Zarządu i  Rady 
Dzielnicy (Paweł Mierzwa, Jacek Bednarczyk, Krzysz-
tof Burdziński, Beata Żuraw), jak również mieszkań-
cy i  sąsiedzi (Roman Mitura i  Jan Rodzik) pracowali 
przy porządkowaniu terenu wokół placu zabaw przy 
ul. Skubiszewskiego na  osiedlu Lipniak. Zaopatrzeni 
przez panią Dorotę Lipkę, członkinię rady Dzielnicy, 
w  gorącą herbatę i  słodkie przekąski, przeprowadzili 
wizję lokalną i  zabrali się za porządkowanie terenu.  
Został zebrany skoszony kilka dni wcześniej materiał 
zielny, podcięte gałęzie kilkunastu drzew, a wokół jed-
nego z drzew zostały zebrane i zostawione liście, któ-
re będą bezpiecznym i ciepłym mieszkaniem dla jeży, 
wspierających nas w walce ze szkodnikami roślin, że-
rującymi w naszych ogrodach.

Beata Żuraw
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