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zapraszamy do lektury najnowszego i zarazem ostat-
niego przed wakacjami wydania kwartalnika „GO!”. Ten 
numer w dużej mierze poświęcony jest podsumowaniu 
sezonu warsztatowego 2018/2019. W czerwcowym wy-
daniu znajdziecie także najświeższe wieści z dzielnic 
oraz plany poszczególnych Rad Dzielnic na najbliższą 
działalność. 

W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym ży-
czymy Państwu udanego wypoczynku i samych słonecz-
nych dni! 

Dziękujemy za kolejny, wspólnie spędzony sezon. Mamy 
nadzieję, że upłynął on z nami w atrakcyjny, aktywny i 
twórczy sposób.

Na Dużą Dawkę Kultury w nowej odsłonie zapraszamy 
od września! Do zobaczenia!

Zespół Redakcyjny „GO!”

DROGIE CZYTELNICZKI, 
DRODZY CZYTELNICY

KLASYCZNIE 
W TYM SEZONIE

W ramach cyklu Zawsze klasyka zaproszeni Artyści 
prezentują różnorodny repertuar pod względem sty-
lu, gatunku czy instrumentarium. Inauguracją sezonu 
2018/2019 był  koncert z  udziałem Justyny Zańko 
– skrzypce, Artura Figla – klarnet oraz dr Teresy Księ-
skiej-Falger. Goście zaprezentowali twórczość kompo-
zytorów: od klasycyzmu do współczesności. To właśnie 
współczesnym kompozytorom poświęcone były dwa 
kolejne wydarzenia z cyklu Zawsze klasyka. W paździer-
niku odbył się koncert z  okazji setnej rocznicy śmier-
ci francuskiego kompozytora – Claude’a  Debussy’ego, 
którego utwory fortepianowe zabrzmiały w wykonaniu 
Aleksandry Iwanow. W  czasie, gdy Debussy tworzył 
w Paryżu, Karol Szymanowski komponował Pieśni kur-
piowskie i to właśnie jego postaci i muzyce było poświęco-
ne listopadowe spotkanie. Eliza Kierepka – sopran i Agata 
Góra – akompaniament, zaprezentowały wybrane pieśni 
z cyklu Pieśni kurpiowskie i Słopiewnie.

W grudniu Gościem cyklu był Kwartet smyczkowy Amok 
z Warszawy. Panie, które współtworzą zespół, nagrały 
płytę z autorskimi aranżacjami polskich kolęd i pasto-
rałek. Efekt pracy zaprezentowały przed publicznością 
w DDK „Węglin”. 

Pierwszym koncertem w 2019 roku był występ Lubel-
skiej Orkiestry Klarnetowej. W obsadzie na pięć klarne-
tów i instrumenty perkusyjne zabrzmiała muzyka roz-
rywkowa z czasów Mozarta, Straussa i Piazzolli.

Ustanowienie 2019 rokiem Stanisława Moniuszki 
wzbudziło powszechną chęć i potrzebę popularyzowa-
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Bycie Mamą jest dużym wyzwaniem. Bycie Dzieckiem – 
wcale nie mniejszym! Ilość emocji i sytuacji, z którymi 
na co dzień się mierzymy, jest ogromna. Łatwo zgubić 
moment uważności i wysokiej jakości spotkania tu i te-
raz. Szukaliśmy go przez cały sezon trwania cyklu My 
Mamy, m.in. w  teatrze, malarstwie, rzeźbie. Naszym 
celem było pobudzenie kreatywności, spotkanie się 
w nowych warunkach i podjęcie kolejnych wyzwań. Czy się 
udało? 

TU I TERAZ 

Dzieci radośnie wchodziły w  nowe sytuacje. A  doro-
śli? Byłam bardzo ciekawa czy uda im się zamienić nie 
umiem w jakie to ciekawe! I tak powstawały obrazy abs-
trakcyjne, rzeźby, książeczki, których autorkami i auto-
rami były zarówno Dzieci, jak i Rodzice. 

Niezależnie od  tego czy były to  dzieła indywidualne 
czy stworzone wspólnie, Artystki i Artyści towarzyszy-
li sobie w procesie twórczym. W naszej podróży przez 
poszczególne dziedziny sztuki, kolejne przystanki do-

nia twórczości tego polskiego kompozytora. W ramach 
cyklu Zawsze klasyka powstał Tryptyk Moniuszkowski, 
w którym zaprezentowano różne odsłony dorobku 
kompozytorskiego. Pierwsza część odbyła się w marcu, 
podczas której Radosław Góra (baryton) przy akom-
paniamencie Agaty Góry zaprezentował pieśni i  arie 
z  oper. W  programie znalazły się m.in. takie utwory, 
jak: Złota rybka, Kozak, Dziad i Baba.

Muzyka fortepianowa Stanisława Moniuszki stanowiła 
temat drugiej części Tryptyku. Ta część spuścizny kom-
pozytorskiej jest najmniej znana, mimo iż stanowi dru-
gą co do liczebności grupę kompozycji. Marcin Tadeusz 
Łukaszewski, który specjalizuje się w  wykonawstwie 
muzyki polskiej XX i XXI wieku, zaprezentował utwory 
fortepianowe, charakteryzujące się śpiewnością i  pro-
stotą formy. 

Zwieńczeniem cyklu był koncert, który odbył się 
w  maju, miesiącu urodzin kompozytora. Kwartet sto-
warzyszenia Wschód Kultury zagrał jedyne, stricte ka-
meralne utwory. Mowa tu o kwartetach smyczkowych, 
które powstały w latach młodzieńczych Stanisława Mo-
niuszki. Dwusetna rocznica urodzin Moniuszki była 
okazją do poznania kompozytora nie tylko pod wzglę-
dem jego talentu, ale także patriotyzmu. W jego utwo-
rach zawarte są  motywy mające służyć pokrzepieniu 
serc w tak trudnym czasie w jakim przyszło żyć i two-
rzyć Moniuszce.

Kolejne odsłony cyklu Zawsze klasyka już od  września 
w DDK „Węglin”. Serdecznie zapraszam!

Magdalena Żelazko
m.zelazko@ddkweglin.pl / 81 466 59 16
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tyczyły sztuk plastycznych, teatru, słowa, nowego cyr-
ku czy teatru obrazkowego. Uczestniczki i  Uczestnicy 
„ożywiali” przedmioty takie, jak: szaliki, kurtki czy 
buty, które następnie „przeżywały przygody” i „radziły 
sobie z różnymi emocjami”.

Podczas Warsztatów Słowa Mamy dowiedziały się, że jest 
to dziedzina, którą można z powodzeniem rozwijać. 

Spotkanie z  pedagogiką cyrku sprawiło, że  dzieci „la-
tały”, a  rodzice poznali nowe metody bycia z  dziećmi 
w kontakcie. 

Na ostatnim spotkaniu wspólnie stworzyliśmy tekturo-
wy teatr, który przez całe wakacje może być wypełniany 
nowymi, obrazkowymi historiami.

Dziękuję za cały sezon spotkań ze sztuką, eksperymen-
tów i bycia tu i teraz! Pozostańmy w kontakcie!

Paula Krać
p.krac@ddkweglin.pl / 81 466 59 16

CYRK NA WĘGLINIE

Spotkania cykliczne z cyrkiem odbywały się w sezonie 
2018/2019 w  iście rodzinnym gronie. Pierwsze spo-
tkania z dziedzinami i technikami cyrkowymi podczas 
warsztatów dla najmłodszych oraz bardziej zaawanso-
wane triki na  spotkaniach DKŻ interesowały zarówno 
Dzieci, jak i Rodziców czy Dziadków.

Cykl Dziecinada – mały cyrk skierowany był w tym sezo-
nie do Dzieci w wieku 3-5 lat i ich Rodziców. Ucząc się 
prostych trików na  różnorodnym sprzęcie cyrkowym, 
Uczestniczki i  Uczestnicy warsztatów przeżyli liczne 
przygody i  odbyli wiele wycieczek, w  trakcie których 
spotykali różnych bohaterów. Prowadzący rozpoczęli 
sezon od wyprawy w cztery strony świata, a na kolej-
nych spotkaniach podróżowali w nietypowe miejsca.

Otwarty dla wszystkich grup wiekowych Dzielnicowy 
Klub Żonglerski przybrał formę rodzinnych, sobot-
nich spotkań. Ten sezon był bogaty w  doświadczenia: 
od próbowania swych sił przy nowych rekwizytach, po-
przez ćwiczenie trików na tych ulubionych, do tworze-
nia własnych etiud. Dodatkiem były warsztaty teatralne 
i muzyczne.
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DO ZOBACZENIA
WE WRZEŚNIU SENIORZY!

Różnorodność proponowanych zajęć, warsztatów, spo-
tkań i  wspólnych wyjść na  przestrzeni całego sezonu 
2018/2019 zachęciła sporą grupę Pań i  Panów do  ak-
tywnego uczestnictwa w naszych cotygodniowych spo-
tkaniach w ramach Klubów Seniora Aktywni Plus (DDK 
„Węglin”) i  Bombonierka Życia (DDK „Czuby Południo-

we”). Uczestniczki i Uczestnicy nawiązali bliższe znajo-
mości, co  napawa nas ogromną radością, że  udało się 
stworzyć grupę, którą połączył wspólnie spędzany czas.

Największą popularnością cieszyły się zajęcia tanecz-
ne: taniec towarzyski i tańce w kręgu. Niezapomniane 
pozostaną  zajęcia, na  których Pan Andrzej Kowalski 
nauczył nas tańczyć tango argentyńskie oraz walca 
angielskiego. Pani Anita Łucjan-Kowalska tanecznym 
krokiem powiodła nas po całym globie, ponieważ taniec 

Cyrkowcy podzielili się swoją pasją z Uczennicami i Ucznia-
mi Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie podczas spotkania 
z cyklu Człowiek i jego pasje. Dali krótki pokaz umiejętności 
oraz przeprowadzili warsztaty z żonglerki, rozkręcania i ma-
nipulacji talerzem i diabolo.

Cyrkowcy zaprezentowali etiudy przed społecznością 
kuglarską i zaproszonymi Gośćmi podczas Żonglerskiej 
Lubelskiej Konwencji ŻeLKa 2019, organizowanej przez 
Fundację Sztukmistrze. Do obejrzenia całego spektaklu 
zapraszamy na Carnaval Sztukmistrzów. 

Rodzinny klimat panował również podczas warsztatów 
dla grup zorganizowanych – Same plusy. Na szkolnych 
wycieczkach do Dedekowego cyrku chętnie pojawiali się 
bowiem Rodzice. 

Warsztaty cyrkowe, skierowane do Uczennic i Uczniów 
klas 1-3 szkół podstawowych wraz z Opiekunami przy-
ciągnęły także i Młodzież. Grupy, które odwiedzały nas 
po raz kolejny, z chęcią sięgały po nowy sprzęt! 

Różnorodność działań cyrkowych oraz rodzinną atmos-
ferę, uchwyconą na fotografiach można obejrzeć w gale-
riach, zamieszczonych na stronie internetowej i fanpa-
ge DDK „Węglin”, do czego serdecznie zachęcam! 

Monika Kalinowska
zajecia@ddkweglin.pl / 81 466 59 16
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w  kręgu to  zajęcia ruchowe w  rytm muzyki z  całego 
świata. Liczne grono zebrały też zajęcia z witraży. Poza 
historią ich tworzenia, którą przedstawili nam Państwo 
Elżbieta i  Marek Barszczowie, każdy mógł wykonać 
małego szklanego aniołka. Szlifierka i  lutownica nie 
są nam już obce!  

W  tym sezonie dużo spacerowaliśmy i  poświęcaliśmy 
czas na poznawanie okolicznych wąwozów. Najdalej wy-
braliśmy się z  Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 
do wsi Lipniak. Spacer po wąwozie i polach liczył ponad 
6 kilometrów! W okolicach Dzielnicowego Domu Kultu-
ry „Czuby Południowe” spacerowaliśmy po okalającym 
wąwozie z użyciem kijków do nordic walking.

W  sezonie 2018/2019 zwiedzaliśmy muzea, galerie 
sztuki oraz pracownię ceramiki i garncarstwa „Żywio-
ły Ziemi”, prowadzoną przez Panią Joannę Kowalską-
-Wolszczak. Zaproszeni Goście pokazali nam, jak pra-
widłowo wykonać makijaż czy dobrać dodatki. Ponadto 
odbyliśmy spotkanie z  Przedstawicielem Komendy 
Miejskiej Policji w  Lublinie na  temat bezpieczeństwa 
oraz tego, jak nie dać się oszukać. Braliśmy także udział 
w  zajęciach krawieckich oraz własnoręcznie tworzyli-
śmy ozdoby i  kartki świąteczne. Były też zajęcia kuli-
narne, na których przygotowywaliśmy proste i smacz-
ne przekąski. Bardzo szybko zniknęły one z  naszych 
talerzy! 
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Klub Bombonierka Życia 
w DDK Czuby Południowe 
środy w godz. 10.00-12.00

Klub Aktywni Plus w DDK „Węglin” 
piątki w godz. 10.15-12.15

Monika Spuz-Szpos
m.spuz-szpos@ddkweglin.pl / 81 466 59 16

Dym, ogień i  wybuchy towarzyszyły warsztatom che-
micznym Będzie dym! prowadzonym przez Studenckie 
Koło Naukowe Sherlock z  Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej dla Uczennic i Uczniów szkół podstawo-
wych. Pokazy odczynników chemicznych, ciekawostek 
kryminalistycznych, użycie ciekłego azotu to  tylko 
nieliczne z  atrakcji przygotowanych przez Studentów. 

DEDEK Z PASJĄ

Po  części pokazowej, każda z  Uczestniczek i  każdy 
z Uczestników warsztatów przeprowadził samodzielnie 
doświadczenia i  poznał właściwości różnych materii. 
A to wszystko na zajęciach z cyklu Dedek z klasą. Pod-
czas jego trwania zapraszamy klasy wraz z  nauczycie-
lami na  warsztaty przygotowane przez różne koła na-
ukowe z  lubelskich uczelni. Ich celem jest przekazanie 
pasji i zainteresowań Żaków młodemu pokoleniu, które 
w praktyczny sposób odkrywa zagadki świata.

To  był bardzo pracowity i  owocny czas. Nowy sezon 
rozpoczniemy w pierwszym tygodniu września i zapro-
ponujemy równie różnorodne spotkania! Serdecznie 
zapraszamy!
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MANUALNIE, KREATYWNIE, RÓŻNORODNIE

Takie są właśnie wieczory z Rękodzielnicą, czyli warszta-
ty manualne dla dorosłych. W ich trakcie Uczestniczki 
i  Uczestnicy uczą się różnorodnych technik plastycz-
nych i  dekoracyjnych. Ten sezon obfitował w  zaję-
cia z  techniką decoupage w  roli głównej, na  drewnie, 
płótnie, metalu. Nauka szycia na  maszynie oraz recy-
klingowe wykorzystanie niepotrzebnych materiałów, 
którym można dać drugie życie wykonując kolorowe 
podkładki na stół, były motywami przewodnimi kolej-
nych spotkań. Pirografia to technika wypalania wzorów 
na drewnie. Przy jej użyciu powstały oryginalne wzory 
na deskach do krojenia. Wiosenny klimat zapewniło sa-

DOBRZE JEST MIEĆ SĄSIADA

Cykl Twoja Kolej! dedykowany jest Sąsiadkom i Sąsia-
dom naszego domu kultury. W te popołudnia oddajemy 
przestrzeń w ręce Mieszkanek i Mieszkańców dzielnicy 
Czuby Południowe, którzy dzielą się z  innymi swoimi 
pasjami, zainteresowaniami i  umiejętnościami. To  nie 
tylko warsztaty, ale również spotkania dla Dzieci, Mło-
dzieży i Dorosłych. 
Podczas tego sezonu Goście spotkania opowiedzie-
li o  podróży po  Europie Volkswagenem Golfem, która 
trwała kilkanaście miesięcy. Anna i  Tomasz Rzepeccy 
udowodnili, że można zamieszkać w niewielkim samo-
chodzie osobowym, który nie tylko stał się ich mieszka-
niem, ale także środkiem transportu. 
Wraz z panią Agnieszką Dudą-Jastrzębską wybraliśmy 
się w  wirtualny spacer po  dzielnicy, badając ulubione 
miejsca, a  także szukając tego, co  należałoby w  niej 
zmienić. 
Młodsi Mieszkańcy okolicy próbowali swoich sił w trud-
nej sztuce rysunku pod okiem prowadzącego – Sewery-
na Chwały. 
Warsztaty szycia na  maszynie i  wykonania poduszek 
w kształcie potworów nie z tej ziemi prowadzone przez 
panią Barbarę Jaskólską-Łukiewicz, pozwoliły na  roz-
wój wyobraźni i przeniesienie pomysłów do dziecięcych 
realizacji. 
Origami jest pasją pani Beaty Sawczuk-Hanc, która ra-
zem z Uczestniczkami i Uczestnikami warsztatów skła-
dała modułowe kule z papieru.
W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzała pani Kata-
rzyna Potakiewicz, wykonując trójwymiarowe bombki 
w technice docoupage. 
Ostatnim spotkaniem w  tym sezonie były warsztaty, 
na  których Uczestniczki poznawały balkonowe kwia-
ty i  zioła. Dzięki wiedzy pani Bogumiły Janczak oraz 
pani Krystyny Koczan powstały kolorowe kompozycje 
na balkony. Może tym razem jest Twoja Kolej!? Zapra-
szamy do kontaktu!

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

PONIEDZIAŁEK NIE JEST WCALE TAKI ZŁY

Poniedziałek. Pierwszy dzień tygodnia. Nowy początek. 
Kolejny tydzień pracy. W Pomarańczowym Dedeku jest 
to również dzień, w którym odbywają się zajęcia z cy-
klu Rękodzielnica i Twoja Kolej!. Jeśli jeszcze nie byłeś lub nie 
byłaś, koniecznie musisz do nas zajrzeć w poniedziałkowe 
popołudnie!

dzenie kwiatów we własnoręcznie pomalowanych, cera-
micznych doniczkach. Już niedługo nowy sezon, a wraz 
z nim nowa odsłona Rękodzielnicy. Przyjdź i spróbuj!
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RODZINNE PRZEDPOŁUDNIA 
W DDK „CZUBY POŁUDNIOWE”

Cykle Dedek czyta!, mamalucha oraz Rodzinny Warsz-
tat Twórczy to spotkania, w które włączają się Rodzice 
z  Dziećmi. Wspólnym założeniem tych wydarzeń jest 
zaproszenie na zajęcia Dzieci wraz z Dorosłymi.

Dedek czyta!

Prowadząca cykl Monika Trypuz opowiada, co  warto 
czytać Dzieciom. Zajęcia przygotowane są  na  podsta-
wie wybranej literatury dla Dzieci. W  minionym se-
zonie warsztaty dotyczyły właściwości wody, budowy 
Układu Słonecznego, kulinariów i  witamin, pierniko-
wych ozdób, cykli natury, ptaków, części ciała i  figur 
geometrycznych. Podczas warsztatów książki trakto-
wane są jako punkt wyjścia. Jest to poznawanie świata 
poprzez treść i równie ważną ilustrację książkową. Siłą 
tych warsztatów jest duża dawka wiedzy i  utrwalanie 
jej poprzez różnorodne aktywności. Warsztaty przygo-
towane są z dbałością o każdy detal, pozycje książkowe 
są starannie dobrane. Przede wszystkim nie trzeba tłu-
maczyć, że nadrzędną wartością zajęć Dedek czyta! jest 
kontakt z literaturą.

mamalucha

W poprzednim sezonie klub mamalucha rósł w siłę. Dołą-
czyło wiele nowych osób. Z Dziećmi przychodzą Mamy, 
Babcie, Opiekunki i oczywiście Ojcowie. Spotkania ma-
maluchy są wyjątkowo różnorodne, sprzyjają rozwojowi 
Dzieci i dają przestrzeń do rozmów, wymiany doświad-
czeń i  wspólnych działań. Spotkania są  cotygodniowe, 

natomiast w odstępach miesięcznych zapraszamy oso-
by, który przygotowują zajęcia z dziedziny, w której się 
specjalizują. Również raz w miesiącu warsztaty pn. Pora 
na Tatę! prowadzi Jan Tuszewski. W tym sezonie pod-
czas Pory na  Tatę było bardzo żywiołowo: były bębny, 
ukulele oraz wymyślane z Rodzicami i Dziećmi piosen-
ki. Piknik mamaluchy organizowany na zakończenie se-
zonu to czas rozstania na okres wakacyjny, a także po-
żegnanie z tymi Dziećmi, które zaczynają przedszkolny 
etap swojego życia.

Rodzinny Warsztat Twórczy

Cykl prowadzony przez Magdalenę Franczak to  pro-
pozycja spotkań w rodzinnym gronie i twórczego spę-
dzenia czasu w sobotnie przedpołudnia. W minionym 

sezonie na  zajęciach wykonaliśmy „Zaklętą skałę”, we 
wnętrzu której ukryliśmy skarb, przestrzenne bryły-
-planety, w  których zamieszkali „Kosmici”, a  także 
„Drzewo życzeń” spełniające marzenia. Za każdym ra-
zem podejmowaliśmy próbę przekucia naszych wyobra-
żeń w  przestrzenne dzieło. Prowadząca zajęcia zadaje 
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RADA DZIELNICY

10 marca 2019 r. mieszkańcy Węglina Północnego doko-
nali wyboru nowej Rady Dzielnicy. W  kwietniu odbyły 
się wybory wewnątrz Rady i ostatecznie ukształtował się 
następujący skład Rady: Przewodniczący Rady Dzielnicy 
– Jacek Bednarczyk, Wiceprzewodniczący Rady: Jerzy 
Borsukiewicz i  Beata Żuraw, Przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy – Dariusz Boruch, Zastępca Przewodniczące-
go Zarządu – Paweł Mierzwa, Sekretarz Zarządu – Anna 
Kuszneruk, Członkowie Zarządu: Andrzej Butrym i Jaro-
sław Wnuk. Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca – Bar-
bara Kosmala, Członkowie: Barbara Lisiak i  Witold So-
biesiak. Członkami Rady są nadal: Krzysztof Burdziński, 
Grażyna Czarnota, Dorota Lipka i  Maria Zdanowska. 
Rada już pracuje i  zaprasza do  zgłaszania postulatów, 
uwag i potrzeb. Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Węglin 
Północny: ul. Rzemieślnicza 6, 20-716 Lublin.  

Kontakt do  Rady: rada@weglin-pn.lublin.eu oraz 
tel. 603  172  564. Od  lipca tego roku będzie moż-
liwe również śledzenie prac Rady obecnej kadencji 
na stronie https://dzielnice.lublin.eu/weglin-pn.  

WĘGLIN ARENA

Boisko przy ulicy Judyma już działa. Zarządzającym obiek-
tem jest MOSiR „Bystrzyca”, a  dzierżawcą i  gospodarzem 
całości kompleksu jest BKS Lublin. Informujemy, że obiekt 
dostępny jest codziennie od marca do lipca oraz od września 
do listopada, od poniedziałku do piątku w następujących go-
dzinach: 
1. Plac zabaw, siłownia i amfiteatr: 9.00-21.00 (wstęp wolny),
2. Boisko wielofunkcyjne: 15.00-21.00 (wstęp wolny),

pytania, ale też wspólnie z Uczestniczkami i Uczestni-
kami poszukuje odpowiedzi, pozostawia dużą swobo-
dę interpretacji. Rodzinny Warsztat Twórczy to  okazja 
do  poznania różnych technik stosowanych w  sztuce, 
inspirowania się malarstwem mistrzów oraz otaczającej 
nas rzeczywistości i uruchamiania wyobraźni, by wspól-
nie z najbliższą nam osobą wykonać własną, niepowta-
rzalną pracę. Sam proces tworzenia jest bardzo ważnym 
elementem Rodzinnego Warsztatu Twórczego.

Każda z wyżej wymienionych propozycji otwiera Uczest-
niczkom i Uczestnikom możliwość zdobywania wiedzy 
i  umiejętności, eksperymentowania, doświadczania, 
rozwoju w różnych dziedzinach. Podczas tych warszta-

tów istotne jest po prostu bycie razem: Babci i Wnuczki, 
Rodzica z  Dzieckiem, Rodziny – nawet w  komplecie – 
i budowanie relacji, również tej sąsiedzkiej.

Alicja Kawka
a.kawka@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18

Magdalena Piotrowska
m.piotrowska@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18
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3. Boisko do  piłki nożnej: 15.00-17.00 (wstęp wol-
ny), 17.00-20.00 (grupy zorganizowanie BKS Lublin), 
20.00-21.00 (stałe rezerwacje).

W sobotę i niedziele cały obiekt dostępny jest w godzi-
nach 12.00-21.00, podobnie w  okresie wakacji (lipiec-
-sierpień). W  sprawie ewentualnych rezerwacji proszę 
się kontaktować z gospodarzem obiektu lub Radą Dziel-
nicy Węglin Północny. Korzystanie ze  wszystkich czę-
ści kompleksu jest całkowicie bezpłatne. Zapraszamy 
do uprawiania sportu i życzymy dobrej zabawy. Prosimy 
o przestrzeganie regulaminu i kulturalne zachowanie – 
szanujmy siebie nawzajem i nasze otoczenie.

Dariusz Boruch
Przewodniczący Zarządu Węglina Północnego

XVII DZIEŃ WĘGLINA

W sobotę 18 maja na Boisku przy ulicy Judyma Miesz-
kańcy Lublina bawili się na festynie dzielnicowym. Za-
wody sportowe, zabawy i konkursy dla dzieci, młodzie-
ży, dorosłych i Seniorów, stoiska tematyczne i występy 
artystyczne pozwoliły w sposób kulturalny spędzić czas. 
Wszystkie te atrakcje były oprawą dla uroczystego i dłu-
go oczekiwanego otwarcia kompleksu boisk, którego 
dokonali: Wiceprezydent Miasta Lublin – Artur Szym-
czyk, Przewodniczący Rady Miasta – Jarosław Pakuła, 
Prezes MOSiR – dr Jacek Czarecki, Prezes BKS – Robert 
Gromysz, Przewodniczący Rady Dzielnicy – Jacek Bed-
narczyk, Przedstawiciele PZPN oraz duże grono Samo-
rządowców z Wiceprzewodniczącą Rady Miasta – Martą 
Wcisło i Radną Miasta Lublin – Moniką Orzechowską 
na czele. Ważnym elementem uroczystości było ślubo-
wanie dzieci – adeptów szkółki piłkarskiej. 

Festyn mógł się odbyć dzięki pracy wolontariuszy. 
Szczególne podziękowania dla Jacka Bednarczyka, An-
drzeja Butryma, Krzysztofa Burdzińskiego, Barbary 
Lisiak, Jarosława Wnuka, Marii Zdanowskiej i  Beaty 
Żuraw z  Rady Dzielnicy za osobisty udział w  festynie 
oraz dla Ewy Domaszewicz i Olgi Nowosackiej z naszej 
biblioteki i Brygidy Boruch z MOPR.
 
Dziękujemy również sponsorom t.j: Prezydent Miasta 
Lublin, Wydział Kultury, Wydział Ochrony Środowiska, 
Uniwersytet Przyrodniczy, MBP im. H. Łopacińskiego 
w  Lublinie, DDK „Węglin”, LPEC Sp. Z.O.O., MOSiR 
„Bystrzyca”, MPWiK oraz  MPK w  Lublinie, BRICO-
MAN, CRH Auto Honda, Sklepy Gramażeryjne.pl, Skle-
py „Groszek”, Jacek Bednarczyk, Jerzy Borsukiewicz, 
Joanna Mucha, Monika Orzechowska, Grzegorz Szym-
czak. 

Dariusz Boruch 
Prezes Stowarzyszenia „Węglin Północny”

AMATORSKI TEATR TOWARZYSKI 
ZAPRASZA

18 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 Amatorski Teatr 
Towarzyski zaprasza do DDK „Węglin” na komedię 
Moliera Mieszczanin szlachcicem. Sztuka ta to klasycz-
na farsa Moliera pełna znakomitych dialogów i gagów 
z pogranicza commedia dell’arte. To historia bogatego 
mieszczanina pragnącego swego wywyższenia ponad 
stan, osadzona w realiach XVII w. Francji, opowieść o 
wybujałych ambicjach i pragnieniu być innym niż się 
jest w rzeczywistości oraz trafna krytyka ślepego i bez-
myślnego naśladownictwa.

Dariusz Boruch

Fot. Janusz Laskow
ski
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KULTURA SŁOWA W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ

W maju i czerwcu na terenie dzielnicy został zrealizowa-
ny projekt Przestrzeń myśli – O! Kultura!. Kultura w prze-
strzeni w rozumieniu kultury osobistej, kultury słowa 
została powiązana m.in. ze zjawiskiem powszechnego 
używania wulgaryzmów. Słychać je na boiskach, placach 
zabaw zarówno z ust dzieci, młodzieży, jak i ich opieku-
nów. Prawdopodobnie często jest to bezrefleksyjne po-
wtarzanie słów bez próby ich zrozumienia. Wulgaryzmy 
w miejscach publicznych mogą nie tylko razić, ale także 
prowadzić do sporów i zanikania przestrzeni wspólnej 
na osiedlach. Mogą być argumentem do likwidacji zlo-

kalizowanych w sąsiedztwie potrzebnych placów za-
baw, boisk, ławek. Projekt Przestrzeń myśli ma na celu 
uświadamianie wartości i prawa do szanowania potrzeb 
wszystkich osób korzystających z terenów wspólnych. 
Stąd pomysł, aby wraz z młodzieżą ze Szkoły Podsta-
wowej nr 51 stworzyć tablicę zachęcającą do dialogu na 
temat kultury języka. Tablica jest wykorzystywana pod-
czas plenerowych zajęć integracyjnych, gier i spektakli 
improwizowanych w obrębie placów zabaw na trzech 
osiedlach dzielnicy. Działania można śledzić na fanpage 
– Przestrzeń myśli. Zachęcamy, żeby na co dzień czynnie 
włączać się w tworzenie przyjaznego klimatu terenów 
publicznych. To nasze wspólne miejsca i od nas zależy, 
czy będziemy czuli się w nich dobrze.

WAKACYJNE WARSZTATY PLENEROWE

W kolejnej edycji warsztatów dla młodzieży i dzieci w 
wieku 10+ Robimy trutututu? – SYNERGIA skoncentru-
jemy się na odkrywaniu oraz propagowaniu idei współ-
działania. Celem warsztatów będzie więc praca zespo-
łowa, wspólne dzieła i gry terenowe, w których pełne 
rozwiązanie zagadki nastąpi dopiero wówczas, kiedy za-

dania zakończą wszystkie zespoły. Chcemy, żeby te let-
nie spotkania wniosły kolejną porcję pozytywnej energii 
w dzielnicę kultury. Zajęcia będą odbywały się od ponie-
działku 8 lipca do piątku 12 lipca, w godz. 17.00-19.30 
w Parku Jana Pawła II przy altanie. Bieżące informacje 
można śledzić poprzez fanpage Robimytrutututu.

Agata Cholewa 
Członkini Rady Dzielnicy Czuby Południowe

TANECZNE SPOTKANIA PARKOWE 2019

W tym roku odbędzie się już 7. edycja Tanecznych Spo-
tkań Parkowych pod altaną w Parku Jana Pawła II. Spo-
tkania zaplanowano na cztery czwartki i cztery soboty.  
W czwartki 18 i 25 lipca oraz 1 i 8 sierpnia od godz. 
18.00 do 20.00 będą odbywały się animacje taneczne 
dla najmłodszych, zabawy i konkursy z nagrodami, od 
20.00 do 22.00 zabawy/dyskoteki. W soboty 20 i 27 lip-
ca oraz 3 i 10 sierpnia od godz. 19.00 do 22.00 bawimy 
się na dancingach. To spotkania dla miłośników tańca w 
parach, ale nie tylko. Będzie można zamówić swój ulu-
biony utwór taneczny. Zagra i zaśpiewa akordeonista 
Tomasz Pielecki. Dzięki Uczestniczkom i Uczestnikom 
tworzy się wyjątkowy klimat i niepowtarzalna atmosfe-
ra imprezy. Serdecznie zapraszam na spotkania.

Ryszard Czerwieniec 
Pomysłodawca Tanecznych Spotkań Parkowych

NOWA KADENCJA RADY DZIELNICY

Po marcowych wyborach Rada Dzielnicy kontynuuje 
działalność w nowym składzie. W gronie Rady znaleźli 
się przedstawiciele poprzednich kadencji i nowe osoby.
Przewodniczącym Rady został Wiesław Wnuk, prze-
wodniczącym Zarządu – Krzysztof Wiśniewski. Zachę-
camy do kontaktu we wszystkich sprawach związanych 
z dzielnicą. Z przewodniczącym Rady mogą się Państwo 
skontaktować pod nr tel. 692  918 751. Zapraszamy 
także na dyżury, które odbywają się w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem wakacji i dni wol-
nych) w siedzibie Rady przy. ul. Wyżynnej 16. Więcej 
informacji na temat Rady Dzielnicy znajdą Państwo w 
osiedlowych gablotach. Niebawem zostanie uruchomio-
na strona internetowa Rady.

Krzysztof Wiśniewski 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe

l CZUBY POŁUDNIOWE 
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