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oddajemy w  Wasze ręce pierwszy w  tym roku numer 
kwartalnika GO!. Jak wiecie sytuacja na świecie jest 
bardzo dynamiczna. Próbujemy wszyscy za nią nadążyć, 
próbujemy się w niej odnaleźć. Pandemia koronawirusa 
krzyżuje nam wszystkim plany. Mimo to, staramy się 
być aktywni i się nie poddawać. Zapraszamy Państwa 
do uczestnictwa w wydarzeniach online takich jak: kon-
cert muzyki barokowej w wykonaniu kwartetu Aetas 
Baroca na Węglinie, czy w nowej odsłonie warsztatów 
Otwartej Pracowni Medialab na Czubach Południowych. 
W siedzibie na Węglinie otworzyliśmy wystawę IKONY, 
której autorami są Uczestnicy i Uczestniczki warszta-
tów Spotkania z Temperą. Zapraszamy Was również do 
zapoznania się z informacjami, które kierują do Pań-
stwa przedstawiciele Rad Dzielnic. Pamiętajmy, że łączy 
nas kultura i sztuka, lecz to zdrowie nas wszystkich jest 
najważniejsze. Chcielibyśmy złożyć Wszystkim Czytel-
niczkom i Czytelnikom zdrowych i spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy spędzonych w gronie najbliższych. Wszy-
scy mamy nadzieję na szybki powrót do normalności.

Zespół Redakcyjny GO!

DROGIE MIESZKANKI
DRODZY MIESZKAŃCY,
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Koncerty w  ramach cyklu Zawsze klasyka wpisały się 
w regularny rytm wydarzeń Dzielnicowego Domu Kul-
tury „Węglin”. Podczas tych spotkań z muzyką klasycz-
ną, zapraszane przez nas artystki i artyści prezentowali 
twórczość kompozytorów tworzących w  różnych epo-
kach (od średniowiecza do współczesności). Wykonaw-
czynie i Wykonawcy często zaskakiwali naszą publicz-
ność swoją indywidualną interpretacją i kunsztownym 
wykonaniem. Specyfiką wydarzeń odbywających się 
w  sali widowiskowej Dedeku jest ich kameralny cha-
rakter. Dzięki prezentowanemu programowi, możemy 
poznać mniej popularną twórczość wielkich kompozy-
torów, a słuchacze i słuchaczki mają możliwość zinte-
growania się z  muzyką poprzez bezpośredni kontakt 
z Wykonawcami i Wykonawczyniami. Możliwość zadawa-
nia pytań i nawiązania rozmowy pozwala być bliżej zrozumie-
nia wyjątkowości tej sztuki. 

BAROK W KWARTECIE

Pandemia koronawirusa spowodowała przymusową 
przerwę w naszych spotkaniach. Mimo to, w kwietniu, 
pragniemy zaprosić Państwa na  koncert muzyki baro-
kowej, w którym będzie można uczestniczyć online, nie 
wychodząc z domu. W czwartkowy wieczór, 15 kwietnia, 
twórczość włoskich, francuskich i  niemieckich kompozyto-
rów epoki baroku zaprezentuje kwartet Aetas Baroca. Ze-
spół ten został założony w 2014 roku w Hadze, gdzie 
jego Członkowie i Członkinie, w  Królewskim Konser-
watorium zgłębiali tajniki historycznych praktyk wyko-
nawczych. Wyjątkowe brzmienie zespołu zawdzięcza-
my wykorzystaniu fletu traverso, wiolonczeli barokowej 
oraz klawesynu – instrumentarium charakterystyczne-

go dla tej właśnie epoki. Muzycy to entuzjaści muzyki 
dawnej. Podczas koncertu przybliżą nam jej wyjątko-
wość, kunszt i piękno. Członkowie i Członkinie tej gru-
py koncertują oraz prowadzą działalność pedagogiczną 
upowszechniając muzykę barokową. 

W DDK „Węglin” wystąpią w składzie: Agnieszka Goraj-
ska – flet traverso, Paweł Miczka – skrzypce barokowe, 
Aleksandra Rybak-Żymła – wiolonczela barokowa oraz 
Maurycy Raczyński – klawesyn. 

Transmisja online z  tego wydarzenia będzie dostępna 
na profilu Facebook DDK „Węglin” 15 kwietnia o godz. 
17.00. Serdecznie zapraszamy. 

Magdalena Żelazko
kuratorka cyklu „Zawsze klasyka”

TEMPERĄ PISANE - WYSTAWA

W Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” można obej-
rzeć wyjątkową wystawę – IKONY. Prace te  powstały 
na warsztatach Spotkania z Temperą w 2019 i 2020 roku, 
pod okiem Instruktorki Moniki Spuz-Szpos. Proces po-
wstawania tych ikon to wielogodzinna i żmudna praca, 
wymagająca cierpliwości i  pokory. Efekty tej pracy są 
zachwycające, przekonajcie się Państwo sami.

Autorki i Autorzy: 

Aleksandra Basak 
Bożena Piotrowska 
Róża Piotrowska
Magdalena Solis 
Magdalena Szwed 
Agnieszka Trojniak 
Halina Żukowska
Jerzy Żukowski

SERDECZNIE GRATULUJEMY
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Otwarta Pracownia Medialab działa w  Dzielnicowym 
Domu Kultury „Czuby Południowe” od  początku jego 
istnienia. Jest to laboratorium nowych mediów, w któ-
rym poznajemy i  testujemy nowinki technologiczne. 
Działania w  ramach cyklu z  początku przeznaczone 
były dla osób dorosłych. Co  miesiąc proponowaliśmy  
zebranej grupie Uczestniczek i  Uczestników nowy te-
mat, zapraszaliśmy Ekspertów i  Ekspertki w  danym 
zagadnieniu i  wspólnie działaliśmy przez 4 tygodnie. 
Od  2017 roku Otwarta Pracownia Medialab zmieniła 
swoją formę z  cyklicznych spotkań dla dorosłych na 
cotygodniowe zajęcia dla dzieci. Bartosz Krupa jako In-
struktor przybliża i tłumaczy zagadnienia: od cyfrowej 
digitalizacji, przez programowanie, po  tematy związa-
ne z bezpieczeństwem w wirtualnym świecie. Pokazuje, 
że praca z nowymi mediami może być łatwa, przyjemna 
i dostępna dla wszystkich.

JAKI JEST PLAN GRY?

Kolejną, siódmą edycję Miejskiego Konkursu Plastycz-
nego realizujemy pod hasłem: Miła Odmiana. Zadanie 
konkursowe polega na  wykonaniu pracy w  technice 
przestrzennej o maksymalnych wymiarach 30x30x30 cm. 
Bohaterem jest miś, który przechodzi metamorfozę. 
W co się zamieni? To zależy tylko od wyobraźni Uczest-
niczek i Uczestników konkursu.

Kilka miesięcy temu w  DDK „Czuby Południowe” za-
mieszkał miś – uformowana z lekkiego aluminium, mo-
bilna instalacja artystyczna w kolorze pomarańczowym. 
W  przyszłości stanie on  przed domem kultury, przy 
Wyżynnej 16. To, czy ostatecznie pozostanie misiem, 
zależy od  pomysłów i  propozycji Mieszkanek i  Miesz-
kańców dzielnicy Czuby Południowe, również tych naj-
młodszych. Zapraszamy do udziału w konkursie Dzieci 
w wieku 5-12 lat. Wcielcie się w rolę artystek i artystów, 
wykonajcie obiekt, który mógłby stanąć w Waszej dziel-
nicy i byłby stałą częścią Waszego otoczenia.

Wernisaż nagrodzonych prac, ogłoszenie wyników kon-
kursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 maja (piątek), 
godz. 17.00 w DDK „Czuby Południowe” (ul. Wyżynna 
16, Lublin). Pełny Regulamin konkursu oraz szcze-
gółowe informacje są  dostępne na naszej  stronie 
www.ddkczubypoludniowe.pl.

Magdalena Piotrowska
m.piotrowska@ddkczubypoludniowe.pl / 882 433 041

KONKURS MIŁA ODMIANA

Dziś otwieramy nowy rozdział zajęć Otwartej Pracowni 
Medialab – Jaki jest plan gry? Cykl zajęć online, podczas 
których zostanie wymyślona, zaprojektowana i  wyko-
nana gra platformowa. Inspirując się grami retro oraz 
pikselami, krok po  kroku Uczestnicy i  Uczestniczki 
warsztatów zaplanują wygląd, mechanikę i  świat swo-
ich gier. Zostaną użyte różne narzędzia: komputer, ta-
blet oraz telefon, aby jak najdokładniej przełożyć wy-
myślony projekt w rzeczywistość gier wideo. Pod okiem 
i z pomocą Instruktora, drogą eksperymentu, powstaną 
dźwięki, obrazy, gify, aż w końcu całościowa gra platfor-
mowa. Zajęcia będzie prowadził Piotr Kuźmiński, fascy-
nat i wielki pasjonat gier retro, który żyje swoją pasją 
i chce nią zarażać innych. Składa, przerabia i konstru-
uje stare i niechciane akcesoria komputerowe, nadając 

im nowe życie. Twórca gier, aktywny gracz oraz badacz 
współczesnej, niezależnej kultury gier wideo. 

Jaki jest plan gry? to  zajęcia przeznaczone dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. Zajęcia rozpoczy-
namy 13 kwietnia. Udział w  projekcie jest bezpłatny. 
Zapraszamy wszystkie osoby, które interesują się świa-
tem gier, są gotowe by zajrzeć do jego wnętrza i samemu 
zmierzyć się z konstruowaniem wszystkich jego elementów. 

Zapisy do 11.04.2021
zajecia@ddkczubypoludniowe.pl

Każde Dziecko może wziąć udział w konkursie, zapra-
szamy również Uczestniczki i  Uczestników zajęć pla-
stycznych organizowanych w domach, ośrodkach, klu-
bach kultury lub szkołach z  Lublina. Do  każdej pracy 
prosimy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz klauzulę in-
formacyjną – do pobrania na stronie www.ddkczubypo-
ludniowe.pl 

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście 
do 23 kwietnia 2021 na adres: 

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” 
ul. Wyżynna 16, 20-560 Lublin, 

z dopiskiem: „Konkurs plastyczny 
MIŁA ODMIANA”

Prace oceniane będą w 3 kategoriach 
wiekowych:

5-6 lat
7-9 lat

10-12 lat

Agata Komorowska
a.komorowska@ddkczubypoludniowe.pl / 882 433 041
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l KONSTANTYNÓW 

RADA DZIELNICY KONSTANTYNÓW

Za nami bardzo trudny rok. 2020 trwał w cieniu pande-
mii koronawirusa, która miała znaczący wpływ na dzia-
łalność Rady poprzez wprowadzone ograniczenia. 
Co gorsze, należy spodziewać się, że w nadchodzącym 
roku sytuacja ta, ograniczy nam również w  znacznym 
stopniu możliwości podejmowania inicjatyw i  działań  
zmierzających do  poprawy jakości życia mieszkańców 
w zakresie określonym w Statucie Dzielnicy Konstanty-
nów. W tej sytuacji, Rada Dzielnicy podejmie się takich 
działań, które mimo obowiązujących ograniczeń zwią-
zanych z  pandemią będą możliwie w  jak największym 
zakresie do zaplanowania i zrealizowania. 

Przypomnijmy, że do tej pory ze środków Rady Dziel-
nicy udało nam się wyremontować ulice: Rogińskiego, 
Dubienieckiego, Kruka oraz Krajewskiego. W tym mie-
sjcu należy podkreślić bardzo dobrą współpracę na wie-
lu płaszczyznach z Radną Miasta Lublin Moniką Orze-
chowską. Dotyczy to zwłaszcza pomocy i wsparcia przy 
realizacji remontów wymienionych wyżej ulic. Oceniając 
stan techniczny dróg w  naszej dzielnicy, Zarząd widzi 
konieczność i możliwość wyremontowania w bieżącym 
roku ze środków rezerwy celowej, w pierwszej kolejno-
ści, nawierzchni przy ulicy Brzóski. Jest to krótka ulica 
(ok. 150 m) o  zniszczonej i  wielokrotnie naprawianej 
nawierzchni, ale ważna komunikacyjnie dla naszych 
mieszkańców. Szacujemy, że co najmniej 1/3 mieszkań-
ców Osiedla Konstantynów dojeżdża tą ulicą do swoich 
posesji. W tej sprawie, zwróciliśmy już się do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 
o przeprowadzenie pełnego przeglądu i wykonanie nie-
zbędnych napraw instalacji wod. – kan. na tej ulicy, jesz-
cze przed przystąpieniem do  ewentualnego remontu 
nawierzchni. Otrzymaliśmy już pozytywną odpowiedź 
z MPWiK potwierdzającą wykonanie niezbędnych prac 
remontowych w I półroczu 2021 r. 
  
Widzimy ponadto konieczność usprawnienia ruchu sa-
mochodowego w Dzielnicy, w tym wyjazdu z ulicy Ro-
manowskiego w  kierunku ulicy Monte Cassino. W  tej 
sprawie zwróciliśmy się już do  Wydziału Zarządzania 
Ruchem i Mobilnością  o wprowadzenie odpowiednich 
cykli sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach sąsiadu-
jących, aby umożliwić mieszkańcom i uczestnikom ru-
chu drogowego sprawny przejazd na tym skrzyżowaniu. 
W  sytuacji dysponowania przez Radę Dzielnicy nie-

wielkimi i  niewystarczającymi środkami rezerwy celo-
wej na 2021 r.  zwracamy się z apelem do mieszkańców 
Dzielnicy o poparcie w formie głosowania remontu ul. 
Borelowskiego ze  środków Budżetu Obywatelskiego 
2021 r. Inicjatywa zmierzająca do realizacji tych zadań 
winna wyjść od mieszkańców dzielnicy. Rada i Zarząd 
Dzielnicy deklaruje pomoc w przygotowaniu i pilotowa-
niu projektu. Należy podkreślić, że w tym roku będzie re-
alizowany projekt remontu ulicy Namysłowskiego, który 
dzięki mobilizacji mieszkańców wygrał ubiegłoroczną 
edycję Budżetu Obywatelskiego 2020 w naszej dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Konstantynów

        

Przewodniczący Rady Wiesław Wnuk
 692 918 751

wieslawwnuk@gmail.com

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Wiśniewski
791 464 616

krzysztof.wisniewski@czuby-pd.lublin.eu

Zapraszamy do kontaktu!

MIASTO TO TEŻ TWÓJ DOM

Kiedy stopniał śnieg, znów wiele miejsc okazało się moc-
no zanieczyszczonych butelkami, tworzywami sztucz-
nymi, w tym maseczkami, psimi odchodami etc. Pamię-
tajmy, że przestrzeń wspólna należy do nas wszystkich. 
Wyrzucanie śmieci i odchodów do koszy to obowiązek, 
który dotyczy każdego i  każdej z  nas. W  okresie wio-
senno-jesiennym jeszcze więcej osób, w różnym wieku, 
będzie chciało spędzać wolny czas w plenerze. Dbajmy 
o naszą dzielnicę!

Agata Cholewa
Członkini Rady Dzielnicy

Czuby Południowe

RADA DZIELNICY JEST DO WASZEJ DYSPOZYCJI!

Ze względu na trwającą pandemię Rada Dzielnicy działa 
w trybie zdalnym. Spotkania osobiste nie odbywają się. 
Jesteśmy jednak do dyspozycji:

Na zdjęciu Radna Miasta Lublin Monika Orzechowska z Przewodniczącym 
Zarządu Dzielnicy Konstantynów Tomaszem Pękalą

l CZUBY POŁUDNIOWE
NASZE PLANY WCIĄŻ W CIENIU PANDEMII

Drodzy Mieszkańcy, bardzo chcielibyśmy spotkać się 
z Wami w czasie letnich imprez plenerowych. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że w tym roku znów może to nie 
być możliwe. Dlatego podjęliśmy decyzję o  nieorgani-
zowaniu w tym roku Święta Dzielnicy ani innych więk-
szych wydarzeń kulturalnych. Zaoszczędzone środki 
przeznaczymy na remonty i inwestycje. 

MAMY NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ!

Z przyjemnością informujemy, że od niedawna funkcjonuje 
nowa strona internetowa Rady Dzielnicy. Znajdą ją Państwo 
pod adresem: www.dzielnice.lublin.eu/czuby-pd. Mamy na-
dzieję, że będzie to kolejne, dogodne narzędzie do kontaktu 
z Wami.

PKP LUBLIN ZACHODNI WCIĄŻ BEZ DOJŚCIA

Dojście do przystanku PKP wciąż nie zostało wykona-
ne, mimo że  w  zeszłym roku przeznaczyliśmy na  ten 
cel środki z  rezerwy celowej. Urząd Miasta deklaruje 

jednak, że upora się z  tym zadaniem do tegorocznych 
wakacji. Będziemy dokładać starań, żeby ta ważna inwe-
stycja została wreszcie ukończona. Prosimy Was o cier-
pliwość.

Krzysztof Wiśniewski, 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Czuby Południowe

Fot. R
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AMATORSKI TEATR TOWARZYSKI

Mimo pandemii ATT planuje wznowić działalność. Zaję-
cia z zachowaniem zasad sanitarnych (jeżeli nie pojawią 
się nowe obostrzenia), odbywać się będą od  kwietnia 
w DDK „Węglin” w każdą środę między 17.00 a 20.00. 
Planujemy filmową realizację spektaklu kabaretowego 
na  podstawie tekstów Jeremiego Przybory Przybornik. 
Zapraszamy chętnych do spróbowania swoich sił na sce-
nie. Projekt zaprezentowany będzie online publiczności 
pod koniec 2021 roku. ATT dokonał już podobnej reali-

zacji. Zatejestrowaną sztukę Michała Bałuckiego Teatr Ama-
torski możecie Państwo obejrzeć na stronie www.facebook.
com/mdkmmz (film dostępny jest w zakładce video), do 
czego gorąco zachęcamy. Warto też zapoznać się ze słucho-
wiskiem Wesołe Kumoszki z Windsoru na podstawie komedii 
Wiliama Szekspira w wykonaniu ATT. Nagranie jest dostęp-
ne na stronie www.facebook.com/attlublin w zakładce video.

Miło nam również poinformować, że  Rada Dzielnicy 
Węglin Północny przeznaczyła środki z rezerwy celowej 
na działania kulturalne na Węglinie. Osoby, które mają 
pomysł na  koncert, spektakl czy inne wydarzenie, za-
praszamy – pomożemy finansowo i organizacyjnie. 

Dariusz Boruch
Prezes Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego „Węglin Północny” 
603 172 564 

daboruch@poczta.onet.pl

SPRZĄTANIE

Drogie Sąsiadki, Drodzy Sąsiedzi,

staramy się, żeby nasze osiedle stanowiło sympatyczniej-
sze miejsce do mieszkania, gdzie można wyjść z dziećmi, 
pospacerować z  psem, uprawiać nordic walking, jeździć 
rowerem, grać w  badmintona, korzystać z  otwartych 
siłowni. Czy estetyka naszego otoczenia może mieć 
na to wpływ? Czy zaśmiecanie przestrzeni publicznej jest 
problemem społecznym? Przechodzenie obok butelek, 
puszek, torebek foliowych, opakowań po czipsach, pacz-
kach po papierosach, skarpet, ludzkich i psich odchodów, 
potrafi obrzydzić nawet najładniejszy dzień. Możemy 
to zmienić.

Prawie każdego dnia, idąc z psem lub wracając z pracy, 
z  chodnika między ulicami Wertera i  Judyma zbieram 
butelki, żeby potłuczone nie leżały na chodniku (ponad 
300 butelek rocznie). Na wiosnę znów pojawiają się ster-
ty śmieci. Posprzątajmy je. Spotkajmy się 17 kwietnia 
o godzinie 10.00 pod DDK „Węglin” przy ul. Judyma 2a 
i uporządkujmy wspólnie nasze osiedle.

Karol Dąbrowski

INWESTYCJE NA WĘGLINIE PÓŁNOCNYM

W tym roku, Rada Dzielnicy Węglin Północny przekaza-
ła z rezerwy celowej środki na realizacje następujących 
inwestycji: 
1. Kontynuacja wykonania oświetlenia ulicy T. Jacyny- 
Onyszkiewicza na odcinku od ul. Piechoty w kierunku 
ulicy Tarninowej do ulicy T. Szczepańskiego.
2. Kontynuacja wykonania chodników przy ulicy Judy-
ma: odcinek od wejścia na plac zabaw (boisko przy ulicy 
Judyma) do  ulicy Szwejka, odcinek: od  wjazdu na  bo-
isko przy ulicy Judyma do skrzyżowania z ulicą Wertera 
oraz kontynuacja wykonania miejsc parkingowych na 
ulicy Wertera – podwójne miejsce parkingowe na wyso-
kości narożnika boiska od ulicy Szwejka.
3. Wymiana asfaltowej warstwy ścieralnej oraz wymia-
na obrzeży na ciągu pieszo – jezdnym biegnącym od uli-
cy Parysa (między posesjami nr 56, 58) do ulicy Tatiany. 
Mamy nadzieję, że inwestycje te poprawią jakość życia 
na naszej dzielnicy.

Dariusz Boruch
Przewodniczący Zarządu
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