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„ZAWSZE KLASYKA” - CYKL 
KONCERTÓW W DDK „WĘGLIN”

Muzyka klasyczna charakteryzuje się niebywałą róż-
norodnością. Już od czasów renesansu kompozyto-
rzy zadziwiali nas stosowanymi środkami muzycznej 
ekspresji, bogactwem instrumentarium czy tema-
tyką, którą podejmowali w swoich dziełach. Dzięki 
temu każdy słuchacz może odnaleźć w niej coś dla 
siebie. W Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” od-
krywamy piękno muzyki klasycznej podczas koncer-
tów w ramach cyklu „Zawsze klasyka”. Zaproszeni 
Artyści prezentują sylwetki kompozytorów, którzy 
w sposób szczególny zapisali się w historii muzyki. 
Sięgamy do różnych epok i gatunków, by w pełni za-
prezentować ewolucję muzyki na przestrzeni lat.

oddajemy w  Wasze ręce ostatni w  tym roku numer 
kwartalnika „GO!”, w  którym dostarczamy najśwież-
szych informacji od Rad Dzielnic oraz prezentujemy za-
powiedzi nowych wydarzeń w ramach cykli i projektów, 
organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Czu-
by Południowe” i  Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. 
Szczegółowe informacje o naszych działaniach znajdzie-
cie na naszych fanpage oraz na stronach internetowych: 
www.ddkczubypoludniowe.pl i www.ddkweglin.pl. Dzię-
kujemy za ten niezwykły rok, pełen ciekawych spotkań! 
Mamy nadzieję, że w 2019 roku spotkamy się w Dedeku 
w jeszcze szerszym gronie!

Z  okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia ży-
czymy, aby ten czas upłynął w  rodzinnej atmosferze 
i przyniósł wiele radości i spokoju.

Zespół Redakcyjny „GO”!

Fot. Jacek Św
ierczyński

W październiku, z okazji setnej rocznicy śmierci francu-
skiego kompozytora Claude’a Debussy’ego, wysłuchali-
śmy części fortepianowej jego twórczości, którą przed-
stawiła nam Aleksandra Iwanow. Listopadowy koncert 
był poświęcony twórczości polskich kompozytorów: 
Karolowi Szymanowskiemu i Ignacemu Janowi Pade-
rewskiemu. Koncert wpisywał się w lubelskie obchody 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, o czym opowiedział na wstępie dr Andrzej Gładysz. 
Przychodząc na koncerty można przekonać się o tym, 
że nawet znane melodie, zaprezentowane w odmiennej 
instrumentacji, brzmią interesująco. Dowodem na to 
był grudniowy koncert, podczas którego wysłuchaliśmy 
najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w wykona-
niu kwartetu smyczkowego. Najbliższy koncert w ra-
mach cyklu „Zawsze klasyka” odbędzie się 24 stycznia. 
Serdecznie zapraszam!

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

NAGRYWAMY PŁYTĘ

Zajęcia bębniarskie w Dzielnicowym Domu Kultury „Wę-
glin” cieszą się dużą popularnością. Co roku przybywa no-
wych uczestników, a stali bywalcy zajęć doskonalą swoje 
umiejętności w grupach zaawansowanych. Doceniając ich 
talent oraz zaangażowanie, postanowiliśmy nagrać płytę! 
Do udziału w tym projekcie zaprosiliśmy wszystkich chęt-
nych: dzieci i dorosłych, bębniarzy, którzy rozpoczęli swoją 
przygodę z bębnami oraz absolwentów Dedekowych zajęć. 
Praca nad płytą jest doskonałą okazją do  nawiązania 

nowych znajomości, pogłębienia relacji oraz podzie-
lenia się pasją grania na  bębnach. Potencjał i  siłę od-
działywania projektu najlepiej obrazują słowa jednej 
z  uczestniczek, Agnieszki – „Jestem bardzo dumna, 
że wraz z córeczką mogę wziąć udział w tym projekcie, 
z tak pozytywnymi i kreatywnymi ludźmi!”. Uczestnicy 
nie mogą się doczekać, kiedy po  raz pierwszy w  życiu 
przekroczą próg profesjonalnego studia nagrań. Nowe 
doświadczenie wywołuje ogromne emocje! 

Piosenki, które znajdą się na nagraniu są efektem pra-
cy uczestników, którzy z pomocą prowadzących: Sylwii 
Wójcik i  Rafała Maja, tworzą teksty, melodie i  rytmy. 
Aranżacje są uzupełnione o brzmienie gitary, perkusji, 
ukulele czy tajemniczo wyglądającej skrzynki – shruti 
boxa. 

Płyta będzie niezwykłą pamiątką zarówno dla uczest-
ników, jak i ich bliskich. Nagrania będzie można wysłu-
chać już w lutym. Trzymamy kciuki!

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

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY…

Zmiany w swym założeniu mają służyć rozwojowi, cze-
muś lepszemu, wprowadzeniu innowacyjnych rozwią-
zań. Nic więc dziwnego, że Dedek jest zawsze otwarty 
na zmiany. Tyczy się to  nowego projektu pn.: „Nowa 
klubowa” oraz remontu „Kiosku ze  sztuką”, zlokalizo-
wanego przed budynkiem domu kultury. 

Ostatnia wystawa w kiosku pn.: „Oranżeria”, która za-
kończyła się we wrześniu bieżącego roku, była działa-
niem angażującym mieszkańców. Na  finisażu rośliny 
trafiły do  nowych właścicieli, a  na  warsztatach malar-
skich uczestnicy wykonali bardzo ekspresyjne prace. 
Po tych działaniach przyszedł czas na zmianę i remont 
kiosku. Wyjęcie z  okien krat sprawiło, że  pojawiła się 
nowa przestrzeń i  nowe możliwości wystawiennicze. 
Wielu przechodniów dostrzegło nowy wygląd kiosku 
już podczas remontu. 

W  nowej odsłonie kiosku od  8 grudnia będzie można 
oglądać instalację pn.: „Świąteczna codzienność”, wy-
konaną przez artystyczną Rodzinę Tuszewskich. Za-
praszamy do  zaglądania i  odkrywania niespodzianek, 
przygotowanych specjalnie dla mieszkańców w  naszej 
nietypowej galerii. 

Kolejnym miejscem, w  którym ruszył proces zmian, 
jest sala klubowa. To projekt długofalowy, a jego pierw-
szym etapem jest zbieranie pomysłów od Uczestników 
i Domowników. Chcemy, aby „Nowa Klubowa” była wy-
myślana i urządzana wspólnie. To pomieszczenie w na-
szym domu kultury jest niezwykle ważnym miejscem, 
centralnym punktem i pełni wiele funkcji. Jest to  jed-
nocześnie sala spotkań, warsztatów oraz strefa wycisze-
nia i  relaksu pomiędzy działaniami, odbywającymi się 
w Dedeku. Chcemy, aby sala była jeszcze bardziej przy-
jazna i funkcjonalna. Do tej pory w ramach projektu od-
były się dwa spotkania, na których padło stwierdzenie, 
że  zmiany są  potrzebne! Prosimy zatem o  dodawanie 
nowych pomysłów na  naszej tablicy. Każdy głos jest 
dla nas ważny. Zachęcamy również do  śledzenia dzia-
łań w  ramach projektu. A  będzie się działo! Zbieranie 
pomysłów to  dopiero początek zmian aranżacji nowej 
przestrzeni!

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

w wC Z U B Y  P O Ł U D N I O W E
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Zajęcia cyrkowe dla dzieci, prowadzone w Dzielnicowym 
Domu Kultury „Węglin” zapewniają szeroki wachlarz ko-
rzyści rozwojowych i  poznawczych. To  właśnie dlatego 
stwarzamy możliwość, by uczestnicy mogli rozpocząć 
tę cenną przygodę z cyrkiem od najmłodszych lat.

SPIS TREŚCI i WIECZNE CZYTNIE 
– pożegnanie z cyklami

MAŁY CYRK, DUŻE KORZYŚCI

Dzieci mają nieograniczoną wyobraźnię w tym wieku, co jest 
dowiedzione naukowo i prawdopodobnie każdy Rodzic sam 
może stwierdzić ten fakt. Mając tę wiedzę, posługujemy się 
możliwością fabularyzowania naszych aktywności i w  ten 
sposób szybko znajdujemy wspólny język z dziećmi.

Katarzyna Kurowska
zajecia@ddkweglin.pl

Poza atrakcyjnym scenariuszem pełnym zwrotów akcji, 
staramy się, żeby każde spotkanie było okazją do roz-
woju fizycznego, ponieważ dzieci w tym wieku potrze-
bują treningu, który pozwoli im wzmocnić i usprawnić 
motorykę dużą i małą. Podczas zajęć, najmłodsi otrzy-
mują rekwizyt cyrkowy i często trenują z rodzicami pro-
ste triki, dostosowane do ich możliwości. W ten sposób 
ćwiczą precyzję ruchów oraz koncentrację, która jest 
potrzebna do nauki nowych rzeczy.

Powstaje coraz więcej publikacji w  języku polskim do-
tyczących neuroplastyczności mózgu, także w odniesie-
niu do możliwości rozwojowych dzieci. Ukierunkowane 
ćwiczenia i zabawy z użyciem sprzętu cyrkowego o róż-
nym ciężarze i  fakturze dają szansę tworzenia się no-
wych połączeń w sieci neuronów.

Dbając o  różnorodność i  dostępność zajęć cyrkowych 
dla wszystkich Domowników zapraszamy do  różnych 
form uczestnictwa:

Warsztaty Cyrkowe – popołudniowe zajęcia 
dla dzieci, czwartki:

w godz. 16.00-17.00 – w wieku 5-6 lat
w godz. 17.05-18.05 – w wieku 7-9 lat

w godz. 18.15-19.45 – w wieku 10-12 lat

Same plusy – warsztaty cyrkowe 
dla grup zorganizowanych 

– uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej 
wraz z wychowawcami

Dzielnicowy Klub Żonglerski 
– przestrzeń dla dorosłych i dzieci, 

sobota, w godz. 12.30-14.00, 
dwa razy w miesiącu
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Tak było w  2018 roku przy Judyma! Dziękujemy 
Państwu za wszystkie spotkania.

W  ramach cyklu „Wieczne Czytanie” gościliśmy: 
Stanisława Brudnego, Teresę Budzisz-Krzyżanowską, 
Jarosława Cymermana, Jadwigę Jankowską-Cieślak, 
Irenę Jun, Maję Kleszcz, Wojciecha Krzaka . Z kolei Go-
śćmi cyklu „Spis Treści” byli: Łukasz Jemioła, Gabriela 
Muskała, Elżbieta Wojnowska.

Fot. Jacek Świerczyński



SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Rodzinny Warsztat Twórczy to cykl skierowany do dzie-
ci oraz ich rodziców, dziadków, rodzeństwa, opiekunów. 
Spotykamy się raz w miesiącu, w soboty w DDK „Czuby 
Południowe”, by w rodzinnym gronie stworzyć coś uni-
katowego i wyjątkowego. Już sam proces tworzenia daje 
uczestnikom poczucie bliskości i  więzi z  drugą osobą. 
Prowadząca zajęcia, Magdalena Franczak pozostawia 
szeroką przestrzeń dla wyobraźni oraz swobodę interpre-
tacji. Dotychczas na  Rodzinnym Warsztacie Twórczym 
uczestnicy wymyślili, m.in. różnorodne zastosowania dla 
otulacza, dowiedzieli się, jak powstała wyspa szczęśliwo-
ści, a  także poznali odpowiedź na pytanie: czy możliwe 
jest stworzenie obrazu, który świeci? 

Eksperymentalny Warsztat Manualny
Wtorki, 16.00-17.30

Olimpijski Warsztat Manualny
Wtorki, 17.30-19.00

Od października Klub Seniora Aktywni Plus w DDK „Wę-
glin” kontynuuje swoją działalność. Jesteśmy otwarci 
na nowych członków, dlatego zapraszamy osoby w wie-
ku 50+ na nasze spotkania, które odbywają się w piąt-
ki w  godzinach 10.15-12.15. Dotychczas w  ramach 
Klubu odbyły się zajęcia kulinarne, plastyczne i tanecz-
ne. Odwiedziliśmy wspólnie pracownię ceramiki i garn-

W nowym roku ruszamy z ogromną dawką energii i świeży-
mi pomysłami! Zapraszamy do wzięcia udziału w kreowaniu 
rzeczywistości i spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. tat Manualny – Szlifiernia Diamentów skierowany jest 

do  dzieci w  wieku 9-13 lat. Uczestnicy doskonalą swój 
talent manualny poprzez różne formy artystycznej wy-
powiedzi, rozwijając indywidualne zdolności artystyczne. 

W  każdy wtorek intensywnie działamy w  pomarańczo-
wym Dedeku! Eksperymentalny Warsztat Manualny 
to  istne laboratorium sztuki dla dzieci w wieku 6-9 lat, 

które mają okazję realizować tam swoje pomysły i  roz-
wijać kreatywność. Działania angażują zmysły wzro-
ku, smaku, zapachu i  dotyku, a  jednocześnie wpływają 
na wyobraźnię przestrzenną. Z kolei Olimpijski Warsz-

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

Styczeń w Klubie Seniora 
Aktywni Plus

w DDK „Węglin” 
Piątki, godz. 10.15-12.15

4.01.2019 „Smaczny początek roku” 
11.01.2019 „Bądź piękna!”

18.01.2019 „Taneczny Krok w Nowy Rok”
25.01.2019 „Przybornik – niezbędnik”

Wstęp wolny. 
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Z kolei w DDK „Czuby Południowe” kontynuujemy za-
jęcia dla Seniorów w Klubie Bombonierka Życia.  W mi-
łej atmosferze, przy filiżance herbaty stali bywalcy 
spotykają się w środy w godzinach 10.00-12.00. 

Styczeń w Klubie Seniora 
Bombonierka Życia 

w DDK „Czuby Południowe”
Środy, godz. 10.00-12.00

2.01.2019 „Noworoczne pogaduchy”
9.01.2019 „Szykowna Pani”

16.01.2019 „Taneczny Krok w Nowy Rok”
23.01.2019 „Stylowe wieszaki” 

30.01.2019 „Wyjście do muzeum”

Wstęp wolny. 
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

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

carstwa „Żywioły Ziemi”. Po tym spotkaniu odbyły się 
zajęcia z  lepienia z  gliny, na  których stworzyliśmy ce-
ramiczne anioły, a w ramach przygotowań do świąt wy-
konaliśmy pocztówki oraz zimowe krajobrazy w bomb-
kach. Przed nami kolejne spotkania, m.in. z wizażystką. 
Ponadto będziemy tańczyć w kręgu i gotować.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do  skorzystania 
z oferty Klubu. Za nami kilka spotkań, na których, m.in. 
zrobiliśmy ogrody w słoikach, bombki z łyka osikowego 
czy zakładki do książek. W ramach warsztatów tanecz-
nych, prowadzonych przez psychologa-muzykotera-
peutę, tańczyliśmy w  kręgu, w  rytm spokojnej muzyki. 
Zajęcia tego typu zapewniają ruch, tak potrzebny nam 
wszystkim! 

W Nowym Roku odbędą się warsztaty, na których wy-
konamy biżuterię, potańczymy czy wybierzemy się 
do muzeum. Nasze spotkania obejmą działania z zakre-
su rękodzieła artystycznego, ale również raz w miesiącu 
przewidujemy  zajęcia ruchowe, które poprowadzi mu-
zykoterapeuta. Planujemy również wizyty w ciekawych 
miejscach oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.

TWÓRCZE PRZEDPOŁUDNIA
DLA SENIORÓW
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Agata Komorowska
a.komorowska@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18
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W POSZUKIWANIU DOBRYCH 
MANIER

Przez ponad rok widywaliśmy się w piątkowe wieczory 
na  spotkaniach z  cyklu „Czy to  wypada? Savoir-vivre 
dla każdego”, by oglądać prezentacje, słuchać wykła-
dów i  dyskutować na  temat dobrych manier. Prowa-
dząca warsztaty, Karolina Grochowicz-Stec dzieliła się 
z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, przygotowując 
dodatkowo dla każdego uczestnika kompendium nie-
zbędnych porad i wskazówek dotyczących zagadnienia, 
omawianego na zajęciach.

Zaczęliśmy od  spotkania wprowadzającego na  temat 
naszych codziennych zachowań, by przejść do bardziej 
konkretnych zagadnień, takich jak: netykieta, etykieta 
stołowa i telefoniczna, dress code. Dowiedzieliśmy się, 
jak poprawnie kogoś powitać, podawać dłoń, jak radzić 
sobie ze sztućcami, których nie używamy na co dzień. 
Otrzymaliśmy garść praktycznych porad, jak zachowy-
wać się w eleganckiej restauracji, jak rozmawiać z oso-
bami z  innych krajów, gdy przebywamy na  wakacjach. 
Poznaliśmy wskazówki, jak zyskać atencję przyszłego 

pracodawcy na  rozmowie kwalifikacyjnej. Grudniowe 
spotkanie odbyło się w iście świątecznej atmosferze: roz-
mawialiśmy o etykiecie związanej ze świętowaniem, przyj-
mowaniem gości i wręczaniem prezentów. 

Ważną częścią spotkań były rozmowy z uczestnikami, 
którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wątpliwo-
ściami, pytali o rzeczy, które ich nurtują, brali czynny 
udział w dyskusjach. 

Cykl „Czy to wypada? Savoir-vivre dla każdego” umoż-
liwił uczestnikom zdobycie nowej, praktycznej wiedzy 
na temat dobrych manier oraz poczucie większej pew-
ności siebie i obycia w towarzystwie nie tylko na więk-
szych przyjęciach, ale także w codziennych sytuacjach. 
Z  pewnością był to  czas spędzony intensywnie, ale 
jednocześnie wiedza przekazywana była w przystępny 
i przyjazny sposób.

Od dzisiaj nie zaliczymy żadnego faux pas! 

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

RAZ, DWA, TRZY, DZIŚ 
KULTURĘ TWORZYSZ TY!

Czy wiecie, że możecie razem z nami tworzyć warsztaty 
i spotkania w kulturalnym punkcie naszej dzielnicy, czyli 
w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe”? 

Cykl „Twoja Kolej!” stworzyliśmy specjalnie dla osób, 
które chcą podzielić się swoimi pasjami i zainteresowa-
niami. Przyjdź do  nas i  opowiedz współmieszkańcom 
dzielnicy o Twojej kolekcji płyt, podróży życia lub uko-
chanym pupilu. A może piszesz wiersze do szuflady albo 
masz ciekawe hobby, którym chciałbyś się podzielić? 
Jeśli tak to zapraszamy Cię do przeprowadzenia warsz-
tatów. Masz coś ciekawego do powiedzenia, pokazania, 
przekazania? Przyjdź do nas!

Już 17 grudnia zapraszamy na warsztaty Katarzyny Po-
takiewicz, mieszkanki ul. Bursztynowej, pasjonatki rę-
kodzieła i techniki decopuage. Na zajęciach dorośli na-
uczą się tworzyć bombki 3D, które staną się niezwykłą 
dekoracją wigilijnej kolacji. 

W  nowym roku także nie grozi nam nuda: będziemy 
kleić, szyć, nawlekać, wykrajać i bawić się na całego, po-
nieważ przygotowaliśmy warsztaty nauki szycia na ma-
szynie dla najmłodszych w  wieku 8-13 lat – „Przytul 
stwora”. Przy użyciu maszyn do szycia, kredek, maza-
ków, nożyczek, nici oraz wyobraźni, dzieciaki, pod czuj-
nym okiem Pani Beaty Jaskólskiej-Łukiewicz, zaprojek-
tują i uszyją swoją własną przytulankę.

Koniec roku skłania nas do  refleksji nad mijającymi 
miesiącami. Zazwyczaj wtedy podsumowujemy i planu-
jemy, co chcielibyśmy zrobić, osiągnąć oraz wprowadzić 
w życie w nowym roku. Może jednym z planów będzie 
przeprowadzenie spotkania, warsztatów albo pokazu 

w  domu kultury? Serdecznie zapraszamy wszystkich 
naszych sąsiadów, którzy chcieliby się włączyć w two-
rzenie kultury w naszej dzielnicy do wspólnych działań. 
Piszcie maile i  dzwońcie. Nie zapominajcie też o  nas 
i odwiedzajcie nas na Wyżynnej 16. Do zobaczenia!
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PODSUMOWANIE ROKU

W  mijającym roku Rada Dzielnicy zrealizowała szereg 
zadań ze  środków rezerwy celowej. Przedstawiamy 
zestawienie wykonanych inwestycji i  zaangażowaną 
do ich realizacji wysokość dostępnych środków:
1. Organizacja festynu dzielnicowego w dniu 27.05.2018. 
Moc atrakcji na scenie i poza nią: gry, konkursy i zabawy 
dla każdego z dużą ilością nagród. Projekt otrzymał po-
zytywne oceny od mieszkańców – 9037 zł
2. Współpraca  z  DDK  „Węglin” w  zakresie wydawa-
nia kwartalnika „GO!” – 3000 zł 
3. Wsparcie działań klubu seniora „ROZTOCZE”, prze-
kazane środki – 780 zł 
4. Impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych 
w szkole i na terenach do niej przyległych w dniach 8 i 9 
grudnia – 2000 zł
5. Koncert patriotyczny w  dniu 11 listopada, na  któ-
rym usłyszeliśmy piękne pieśni patriotyczne w  wyko-
naniu zespołu wokalno-instrumentalnego MELOMENI 
– 4000 zł
6. Remont chodników na ul. Śląskiej, polegający na wy-
mianie nawierzchni asfaltowej z  lat 70-tych na kostkę 
– 20383 zł
7. Remont chodników na ul. Wielkopolskiej, na odcin-
ku od ul. Wrocławskiej w kierunku ul. Łukowskiej – re-
alizacja do wysokości przekazanych środków – 77500 zł
8. Ustawienie dwóch nowych ławek na ul. Jana Pawła 
oraz jednej na  ul. Wielkopolskiej na  wysokości  base-
nu przy szkole SP nr 50 – 4500 zł 
9. Zamontowanie trzech U-kształtnych stojaków dla ro-
werów na ul. Granitowej w okolicach pętli autobusowej 
– 1300 zł
10. Doposażenie placu zabaw przy ul. Łukowskiej 
w huśtawkę typu „Bocianie gniazdo” – 6500 zł

Ponadto wyremontowano i obniżono krawężnik u zbie-
gu ulicy Wielkopolskiej i  Kujawskiej. Remont nierów-
nych chodników przeprowadzono również na ul. Gdań-
skiej, Poznańskiej i Łomżyńskiej. Na placu zabaw przy 
ul. Szczecińskiej pojawiła się nowa huśtawka tzw. „Bo-
cianie gniazdo”, którą wcześniej zniszczyli wandale. Po-
prawiono zapadniętą kostkę przy studzience na ul. Gdań-
skiej oraz przy lampie na ul. Roztocze. W obrębie dzielnicy 
pojawiły się także nowe nasadzenia i  trzy dodatkowe 
kosze na śmieci. Prowadzono doraźne prace porządko-
we na  ulicach, chodnikach i  pasach przydrożnych: ko-
szono trawę, podcinano gałęzie drzew i żywopłoty, wy-
wożono zalegające liście. W wielu miejscach pojawiły się 

tabliczki z napisem „Posprzątaj po swoim psie”. Dzięki 
naszym staraniom już niebawem na budynku szkoły za-
montowany zostanie czujnik pomiaru zanieczyszczeń, 
dzięki któremu będziemy mogli dowiedzieć się, jaka 
jest jakość i wilgotność powietrza oraz temperatura i ci-
śnienie atmosferyczne w  naszej dzielnicy. Podjęliśmy 
również działania mające na celu zainstalowanie moni-
toringu na kładce nad wąwozem. Niestety w tym roku 
nie udało się wyłonić wykonawców dwóch projektów 
z  Budżetu Obywatelskiego: wykonania skweru wypo-
czynkowo-rekreacyjnego na terenie poniżej boisk przy 
ul. Warmińskiej i Szczecińskiej oraz oświetlenia traktu 
pieszo-rowerowego z  zatokami postojowymi w  wąwo-
zie, łączącego ulicę Poznańską z wąwozem na Czubach. 

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne i  szczególne podziękowania Rad-
nym Miejskim VII kadencji, Panom: Dariuszowi Jezio-
rowi i Janowi Madejkowi, za wieloletnie, znaczące za-
angażowanie w działania dla dobra i na rzecz Dzielnicy 
Węglin Południowy.

Dziękujemy mieszkańcom za współpracę, za wszelkie 
sygnały, wnioski i  opinie oraz zachęcamy do  częstych 
kontaktów. Serdecznie zapraszamy i  przypominamy, 
że dyżury w siedzibie Rady w budynku szkoły, ul. Roz-
tocze 14, pełni w  każdy wtorek w  godz. 17.00-18.00 
przewodnicząca Zarządu – Iwona Mańko. Kontakt te-
lefoniczny – 500  502  321, email: iwona.manko@rada.
weglin-pd.lublin.eu. 

ŻYCZENIA

Z  okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 
Członkowie Rady Dzielnicy składają mieszkańcom naj-
serdeczniejsze życzenia miłości, spokoju i pokoju oraz 
radosnego przeżywania tych rodzinnych Świąt w gronie 
najbliższych i przyjaciół. Niech Nowy 2019 rok przynie-
sie Wszystkim moc sukcesów, a w każdym dniu radość 
i szczęście. 

Iwona Mańko 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Węglin Południowy

WYNIKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

Z  projektów zgłoszonych do  Budżetu Obywatelskiego 
na terenie naszej dzielnicy zostaną zrealizowane 2 małe 
projekty, tj.:
– M-113 „Zielone Czuby”,
– M-6 „Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej”.
Jako dzielnica wygraliśmy też premię za frekwencję 
w głosowaniu. Zgodnie z obietnicą Prezydenta Krzysz-
tofa Żuka pięć dzielnic, w których procentowo najwięcej 
osób zagłosowało, może liczyć na zwiększenie rezerwy 
celowej, czyli budżetu Rady Dzielnicy o  50% w  roku 
2019. Najwięcej, bo aż 14,5 % osób zagłosowało właśnie 
u nas, na Czubach Południowych. Dziękujemy serdecz-
nie za zaangażowanie na rzecz promocji Budżetu Oby-
watelskiego i wszystkie oddane głosy.
Dla zeszłorocznego, zwycięskiego projektu D-38 „Do-
kończenie i  wyposażenie Parku Jana Pawła II na  Czu-
bach: plac zabaw, plac do  ćwiczeń parkour, chodniki, 
drogi rowerowe, oświetlenie” w  tym roku wykonano 
projekty budowlane, natomiast realizacja prac, z  po-
wodu nie wyłonienia wykonawcy, została przesunięta 
na 2019 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE

Zgodnie z wynikami wyborów samorządowych w kolej-
nej kadencji Rady Miasta okręg III (Czuby Południowe, 
Czuby Północne, Węglin Południowy) będą reprezento-
wać: Zbigniew Ławniczak, Jarosław Pakuła, Anna Ryfka, 
Dariusz Sadowski i Radosław Skrzetuski. Niech to bę-
dzie dobra praca na rzecz miasta i dzielnic. W związku 
z uzyskaniem przez P. Radosława Skrzetuskiego manda-
tu Radnego Rady Miasta, jego miejsce w Radzie Dzielni-
cy zajmie P. Henryk Lewandowski.

Agata Cholewa
Sekretarz Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe

INWESTYCJE RADY DZIELNICY

Wygodniej, bezpieczniej, przyjemniej. W 2018 roku z re-
zerwy celowej Rady Dzielnicy zrealizowaliśmy szereg in-
westycji, które poprawiają jakość życia na Czubach:
– remont chodnika przy ul. Filaretów i ul. Turniowej,
– remont chodnika koło altany w parku Jana Pawła II,
– budowa chodnika przy ul. Bursztynowej 1,
– utworzenie wypożyczalni roweru towarowego w Biblio-
tece Miejskiej przy ul. Bursztynowej 20,

– remont podjazdu, barierek, poręczy i rekultywacja zie-
leni przy ul. Wyżynnej 16,
– powiększenie mini boiska przy ul. Szafirowej/Bursztynowej,

– remont schodów przy ul. Ametystowej 2,
– postawienie siedmiu i renowacja ośmiu ławek,
– postawienie dwóch tablic ogłoszeniowych,
– ustawienie przenośnej toalety w parku Jana Pawła II,
– sfinansowanie nagłośnienia dla SP nr 51.
Oprócz działań inwestycyjnych, Rada Dzielnicy szeroko 
angażowała się w  działania kulturalne: we współpracy 
z  DDK „Czuby Południowe” sfinansowaliśmy i  zorgani-
zowaliśmy Święto Dzielnicy, warsztaty plenerowe „Prze-
strzeń myśli – Nowa odsłona starych miejscówek” oraz 
Taneczne Spotkania Parkowe. Wspieramy także finanso-
wo wydawanie niniejszego kwartalnika, aby stale otrzy-
mywali Państwo informacje z życia naszej dzielnicy.

Krzysztof Wiśniewski
Członek Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Dyżury w Radzie Dzielnicy odbywają się w każdy 1. i 3. 
poniedziałek miesiąca w  godzinach 17.00-18.30 przy 
ul. Wyżynnej 16. Bieżące sprawy można zgłaszać rów-
nież telefonicznie do Przewodniczącego Rady Dziel-
nicy P. Wiesława Wnuka, tel. 692 918 751, Przewodni-
czącego Zarządu Dzielnicy P. Ryszarda Czerwieńca, tel. 
609 925 138 oraz e-mailowo: rada@czuby-pd.lublin.eu. 
  
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2019 ROKU ŻYCZY 
RADA I ZARZĄD DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE.

Zespół Redakcyjny 
Rady Dzielnicy Czuby Południowe
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KSIĄŻKI DLA PRZYJACIÓŁ

Rada Dzielnicy i  Stowarzyszenie „Węglin Północny” 
wraz z Filią 34 MBP im. H. Łopacińskiego rozpoczyna 
od  grudnia zbiórkę książek dla Instytutu Polskiego, 
który powstał niedawno przy Ambasadzie RP w Tiblisi. 
Apelujemy do mieszkańców Lublina o wsparcie tej ini-
cjatywy i  przynoszenie (darowanie) książek w  języku 
polskim, w dobrym stanie, do biblioteki przy ulicy Judy-
ma 2a. Szczególnie cenne będą wydawnictwa albumowe 
i  literatura polska. Wesprzyjmy Polaków w Gruzji oraz 
Gruzinów pragnących uczyć się języka polskiego. 

BOISKO WYBUDOWANE

Z blisko rocznym opóźnieniem firma ADELICHT zakoń-
czyła budowę boiska przy ulicy Judyma. Obecnie trwają 
odbiory techniczne i załatwiane są formalności związa-
ne z przekazaniem obiektu pod zarząd MOSiR w Lubli-
nie. Mamy nadzieję, że  wiosną zostanie udostępniony 
on  mieszkańcom Lublina i  poznamy wówczas jego re-
gulamin. Pewne jest, że będzie to obiekt ogólnodostęp-
ny (bezpłatny), a  Rada Dzielnicy będzie miała wpływ 
na jego funkcjonowanie.

Dariusz Boruch
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Węglin Północny

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 DLA WĘGLINA 
PÓŁNOCNEGO

Rada Dzielnicy Węglin Północny bardzo dziękuje 
wszystkim mieszkańcom Lublina, którzy wzięli udział 
w głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2019. Dzięki licznemu udziałowi mieszkańców 
naszej dzielnicy w głosowaniu uzyskaliśmy frekwencję, 
która dała 2 wynik w skali wszystkich dzielnic Lublina. 
To osiągnięcie zostało uhonorowane przez władze mia-
sta zwiększeniem rezerwy celowej dla naszej dzielnicy, 
która obecnie wynosi 129.000 zł, o  50% w  przyszłym 
roku. W związku z trwającymi pracami Rady Dzielnicy 
Węglin Północny nad projektem podziału rezerwy ce-
lowej w  roku 2019, zachęcamy mieszkańców dzielnicy 
do zgłaszania własnych propozycji.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 żaden ze zgło-
szonych w  dzielnicy projektów nie uzyskał wystarcza-
jącej ilości głosów w  skali miasta, aby mógł być reali-
zowany. Największe poparcie uzyskały małe projekty 
o wartości do 300.000 zł:

– „Latarnie na  Lipniaku – Kontynuacja” (dotyczył 
oświetlenia ul. T. Jacyny Onyszkiewicza) – 368 głosów,
– „Podwórzec na Węglinie Północnym” – 356 głosów,
– „Latarnie na  oś. Lipniak – dokończenie oświetlenia 
ulic T. Krwawicza i Lazurowej” – 270 głosów.
Pomimo niewystarczającego poparcia mieszkańców 
Lublina dla zgłoszonych projektów w  obszarze Węgli-
na Północnego, będzie realizowany projekt M-149 pn. 
„Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Helo-
izy” o wartości 110.000 zł. Zgodnie z regulaminem Bu-
dżetu Obywatelskiego 2019 w przypadku nie uzyskania 
przez żaden ze zgłoszonych projektów w dzielnicy wy-
starczającego poparcia w  głosowaniu realizowany jest 
projekt, który uzyskał największą ilość głosów spośród 
projektów o wartości do 175.000 zł.
Mieszkańcy Węglina Północnego są  przykładem ma-
łej, ale aktywnej społeczności. W ramach poprzednich 
edycji dzięki głosom mieszkańców zostały zrealizowa-
ne 2 projekty o wartości 500.000 zł, a trzeci o wartości 
150.000 zł, dotyczący realizacji oświetlenia fragmentu 
ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza, jest w końcowym stadium 
realizacji. Dziękujemy raz jeszcze za aktywność społecz-
ną i  zachęcamy do  udziału w  głosowaniu na  projekty 
w przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. War-
to działać wspólnie.

Paweł Mierzwa
Zastępca Przewodniczącego Zarządu 

Dzielnicy Węglin Północny

RADA DZIELNICY PROSI I APELUJE

Zbliża się zima, wkrótce zacznie sypać śnieg i pokryje 
białym puchem nasze drogi oraz ulice. Będzie pięknie, 
ale i  niebezpiecznie. Służby miejskie, odpowiedzialne 
za usuwanie śniegu, mogą zminimalizować utrudnienia 
w poruszaniu się pojazdów. Aby jednak było to możliwe, 
nie parkujmy pojazdów na ulicach i pasach drogowych, 
a na terenie swoich posesji i w garażach. Jednocześnie 
informujemy, że służba odpowiedzialna za odśnieżanie 
ma prawo odmówić odśnieżenia danej ulicy, jeżeli w pa-
sie drogowym będą zaparkowane pojazdy. 

Krzysztof Burdziński
Przewodniczący komisji ds. bezpieczeństwa i porządku

Zdrowych spokojnych i  pełnych rodzinnego 
ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności w  Nowym Roku życzy Rada 
i Zarząd Dzielnicy Węglin Północny. 


