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przed Wami najnowszy numer Gazety Osiedlowej 
„GO!”. Znajdziecie w nim wieści z Dzielnic i zaproszenie 
do udziału w głosowaniu na projekty w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Przypominamy, że swój głos można 
oddać do  10 października. Na  łamach „GO!” dowiecie 
się, jak to  zrobić. Ponadto przedstawiamy zapowiedzi 
najnowszych wydarzeń w ramach cykli i projektów, or-
ganizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby 
Południowe” i Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. Cze-
kamy na Was z kolejnymi pomysłami i z wyjątkowymi 
Gośćmi. Mamy nadzieję, że  w  tym sezonie będziemy 
tworzyć Dużą Dawkę Kultury w jeszcze większym gro-
nie! Serdecznie zapraszamy!

Zespół Redakcyjny „GO!”

DROGIE CZYTELNICZKI, 
DRODZY CZYTELNICY

PIERWSZE MUZYCZNE 
WYDAWNICTWO DEDEKA

Warsztaty bębniarskie, od 2011 roku cieszyły się popu-
larnością w  DDK „Węglin” zostały zwieńczone nagra-
niem płyty. Sezon 2019/2020 rozpoczęliśmy od  pre-
miery pierwszgo muzyczngo wydawnictwa DDK – płyty 
pt. Węglin Wyspa Bębna. Pierwszego września w  DDK 
„Węglin” spotkali się niemal wszyscy, którzy brali udział 
w  nagraniach i  zaprezentowali efekty swojej pracy 
licznie zgromadzonej publiczności.
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Poszczególne piosenki zostały przygotowane przez pro-
wadzących warsztaty bębniarskie – Sylwię Wójcik oraz 
Rafała Maja, którzy w ten sposób mówią o płycie:
– Wyspa Bębna to wyspa niewielka, ale niezmiernie za-
dziwiająca. Mieści w  sobie ogromną różnorodność ga-
tunków muzycznych – od  tradycyjnych afrykańskich 

rytmów, poprzez gatunki takie jak reggae, country, 
aż po kołysankę i balladę rockową.
Wyspa Bębna gości ludzi, których łączy muzyczna pa-
sja: dorosłych – zarówno muzyków,   jak i  całkowitych 

amatorów, a także Dzieci, które  stworzyły teksty piose-
nek o miłości, muzyce i zwierzętach. Stworzone dla tych 
słów melodie, wzbogacone zostały o niebanalne instru-
mentarium (harfa automatyczna, shruti box, djembe, 
trąbka, banjo, ukulele). Szczególnym elementem, który 
wyróżnia utwory, jest rytm. Na płycie można usłyszeć 
wywodzący się z wioski Fissadou w Gwinei rytm Tasa-

ba, którego nauczył Uczestniczki i Uczestników warsz-
tatów bębniarskich Wojtek Pęczek. Zwiastuje on pokój 
i  radość i  tradycyjnie grany jest podczas tańca żółtej 
maski ludu Malinke. Rytm ludu Malinke – Moribayassa 
towarzyszy żywiołowemu tańcowi, w którym wyrażana 
jest radość w podziękowaniu za spełnienie najistotniej-
szej życiowej prośby. Z  kolei DunDudy to  kompilacja 
tradycyjnych szkockich melodii granych na dudach z to-
warzyszeniem dundunów – afrykańskich bębnów baso-
wych.

Na  Wyspę Bębna chętnie wkroczyli lubelscy muzycy 
od lat związani profesjonalnie ze sceną. Dzięki nim pio-
senki zyskały nowe aranżacje – niekiedy mocno zaska-
kujące i nietypowe w dziecięcym repertuarze.

Magdalena Żelazko 
m.zelazko@ddkweglin.pl / 81 466 59 16
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LATO W POMARAŃCZOWYM
DEDEKU

W akcji Nareszcie lato w mieście na Czubach Południowych 
w  DDK „Czuby Południowe” uczestniczyło 45 Dzieci 
w  wieku od  6 do  12 lat. Tegorocznym tematem prze-
wodnim była ochrona przyrody oraz życie w  zgodzie 
z  naturą. Było żywiołowo i  inspirująco, z  dużą ilością 
szczegółowej wiedzy i zajęć manualnych. Dzieci dowie-
działy się, jakie zagrożenia niesie współczesna cywiliza-
cja dla planety oraz jak mogą przeciwdziałać degradacji 

Jak co  roku, w  Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” 
odbywała się akcja Nareszcie lato w mieście na Węglinie. 
Przez trzy tygodnie Uczestniczki i  Uczestnicy mieli 
okazję kształtować swoje umiejętności w  takich dzie-
dzinach jak teatr, rzeźba, taniec czy performance.  Po-
nadto, jak podczas każdego turnusu Lata w Mieście, był 
to czas wzajemnego poznawania się rówieśników, a na-
wet zawiązywania się dłuższych przyjaźni.
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NARESZCIE LATO W MIEŚCIE 
NA WĘGLINIE

środowiska. Nabrały przekonania, że małe kroki  pro-
wadzą do  zmiany i  że  swoim codziennym postępowa-
niem i dokonywaniem wyborów wpływają na rzeczywi-
stość. W ostatnim czasie coraz więcej słychać dyskusji 
o  zmianach klimatu, coraz bardziej powszechne stało 
się postępowanie zgodnie z ideą zero waste, czyli mak-
symalnego ograniczenia ilości odpadów oraz kierowa-
nie się zasadą 5R, czyli:

Refuse – Odmawiaj
Reduce – Redukuj, minimalizuj

Reuse – Użyj ponownie
Recycle – Przetwarzaj i przerabiaj 

Rot – Kompostuj

Warsztaty prowadziła Małgorzata Wołoszyn, która zaj-
muje się tematem Zero Waste i Upcyclingu. Jak twier-
dzi, zwiększając naszą świadomość możemy poprawić 
swoje zdrowie, zaoszczędzić pieniądze oraz poprawić 
stan planety. Podzieliła się wiedzą na  temat plastiku 
i  jego szczegółowych oznaczeń na m.in. opakowaniach 
produktów, omówiła temat przemysłu tekstylnego 
i sprawiedliwego handlu, Dzieci dowiedziały się jak wy-
gląda segregacja odpadów w  naszym kraju, jaki trans-

Tematem pierwszego turnusu był teatr. Z  pomocą in-
struktorek i  instruktorów Dzieci samodzielnie przy-
gotowały spektakl pt. Romeo i Julie. Wszystko, co było 
przedstawione na scenie, było efektem wspólnej pracy. 
Począwszy od scenariusza spektaklu, scenografii, muzy-
ki na oświetleniu kończąc. Gośćmi specjalnymi pierw-
szego turnusu byli animatorzy i animatorki ze Słupskie-
go Ośrodka Kultury, którzy przeprowadzili warsztaty 
cyrkowe, a także zaprezentowali spektakl pt. Alaa, Olaa.

Podczas drugiego turnusu uwaga Uczestniczek i Uczest-
ników była skierowana w  stronę sztuki współczesnej. 
Przy użyciu drewna, drutu i  gipsu zostały wykonane 
rzeźby. Dzieci wykonywały również gipsowe odlewy 
twarzy. Całość turnusu była zwieńczona wernisażem, 
podczas którego zostały zaprezentowane prace Uczest-
ników i Uczestniczek. 

Trzeci turnus upłynął w  rytmie hip-hopu. Pod okiem 
wykwalifikowanych tancerzy i tancerek Dzieci poznały 
różne style tańca, takie jak waacking czy popping. Nie 
zabrakło także warsztatów manualnych, podczas któ-
rych Dzieci samodzielnie wykonały las w  słoiku, który 
po zakończonym turnusie zabrały do domu. 
W  DDK „Węglin” gościliśmy także Piotra Skrzypczaka 
ze  Stowarzyszenia Homo Faber, który prowadził zaję-
cia o dyskryminacji oraz uświadamiał młodym ludziom 
czym są prawa człowieka.
Różnorodność tematyki wakacyjnych turnusów pozwo-
liła Uczestniczkom i  Uczestnikom poznać dziedziny, 
w których mogą pogłębiać swoje zainteresowania.

Magdalena Żelazko 
m.zelazko@ddkweglin.pl / 84 466 59 16

{       }

port wybrać, nawiązując do tego, jakie są zanieczyszcze-
nia w mieście.  
Podczas warsztatów ze starych, nieużywanych koszulek 
Dzieci uszyły torby, stworzyły opakowania do żywności 
z bawełnianych materiałów i wosku pszczelego, po to, 
by zmniejszyć zużycie torebek foliowych czy folii alumi-
niowej. Według własnego pomysłu ozdobiły ceramicz-
ne i  szklane kubki, żeby nie korzystać z  plastikowych 
jednorazówek oraz nie kupować wody w  plastikowych 
butelkach na  nasze warsztaty. Stworzyły też plakaty 
z hasłami upcycling, recycling i zero waste z materiałów 
naturalnych i surowców wtórnych oraz w grupach  mo-
zaiki z nakrętek, przedstawiające środowisko wodne.
W charakterze gościa zajęcia poprowadził Jakub Orłow-

ski. Opowiadał o zwierzętach mieszkających w mieście 
i o tym, jak postępować, aby „nie pozostawiać po sobie 
śladu” w  naturze. Następnie zabrał Dzieci na  spacer 
przyrodniczy po Czubach Południowych. Na zakończe-
nie turnusu, Dzieci wraz z instruktorem zajęć muzycz-
nych Adamem Witkowiczem przygotowały i wykonały 
ekologiczną piosenkę.

Alicja Kawka 
a.kawka@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18
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GRUPA TEATRALNA DYNKS
Na  naszej scenie pierwotne znaczenia przedmiotów 
przestają mieć znaczenie. Zwykła skrzynka na  owoce 
może stać się drzwiami, więzieniem, pałacem, a z czap-
ki, butów i  plecaka tworzy się pełnokrwisty bohater 
pierwszoplanowy. 
Kiedy? Poniedziałki, 17.30-19.45
Dla kogo? 10-14 lat
Kto prowadzi? Bartosz Siwek, Katarzyna Staniewska
Ile kosztuje? 100,00 zł/kwartał

PALEC POD BUDKĘ
Zabawa jako twórcza forma ekspresji. Rozwijanie takich 
umiejętności, jak: współpraca w  grupie, koordynacja 
ruchowa, wyrażanie emocji, praca aparatu mowy, wy-
obraźnia.
Kiedy? Poniedziałki, 16.30-17.15
Dla kogo? 7-9 lat
Kto prowadzi? Katarzyna Staniewska
Ile kosztuje? 100,00 zł/kwartał

SZACHRAJKI I SZACHRAJE – WARSZTATY MUSI-
CALOWE  Nowość 
Muzyka, śpiew, aktorstwo i ruch sceniczny. Wspólna za-
bawa muzyczno-teatralna nad stworzeniem widowiska 
scenicznego w konwencji musicalu.
Kiedy? Wtorki, 17.00-18.00

Dla kogo? 7-13 lat
Kto prowadzi? Mateusz Nowak, Magdalena Żelazko
Ile kosztuje? 120,00 zł/I  kwartał, 110,00 zł/II 
kwartał, 110,00 zł/III kwartał

WARSZTATY CYRKOWE
Mnóstwo ruchu w  postaci dynamicznych gier i  fabu-
laryzowanych zabaw, które uatrakcyjnią czas treningu 
z  rekwizytami cyrkowymi. Każdy trening poprzedzo-
ny grą, która rozgrzeje ciało i umysł do nauki nowych 
umiejętności.
Kiedy i dla kogo? 
Czwartki,
16.00-16.45 – 5-6 lat
16.50-18.05 – 7-9 lat
18.15-19.45 – 10-12 lat
Kto prowadzi? Marcin Borkowski, Dominika Knap, 
Krzysztof Pacholik
Ile kosztuje? 120,00 zł/I  kwartał, 110,00 zł/II 
kwartał, 110,00 zł/III kwartał  

WARSZTATY SŁOWA
Jak radzić sobie z tremą? Dobór repertuaru, interpreta-
cja tekstów literackich, dykcja, emisja głosu i przygoto-
wanie do konkursów recytatorskich.
Kiedy? Termin ustalany indywidualnie
Kto prowadzi? Mateusz Nowak
Ile kosztuje? 150,00 zł/kwartał
Jak się zapisać? m.nowak@ddkweglin.pl 

WGL UKULELE ORKIESTRA  Nowość
Warsztaty z gry na ukulele. Nauka podstawowych tech-
nik: akordów (lewa ręka) i rytmów (prawa ręka), każdo-
razowo ilustrowanych przykładami w postaci piosenek.
Kiedy i dla kogo? 
Środy, 
16.30-17.30 – 7-9 lat
17.30-18.30 – 10-12 lat 
Kto prowadzi? Łukasz Stafiński
Ile kosztuje? 120,00 zł/I  kwartał, 100,00 zł/II 
kwartał, 120,00 zł/III kwartał

WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI 
Elementy techniki tańca współczesnego, modern jazz 
i baletu. Zabawy ruchowe, taneczne i  improwizacyjne. 
Poznawanie własnych preferencji ruchowych i wydoby-
wanie indywidualnego sposobu poruszania się.
Kiedy i dla kogo?
Piątki, 

16.50-17.35 – 3-4 lata
17.40-18.25 – 5-6 lat
Kto prowadzi? Ewelina Drzał
Ile kosztuje? 110,00 zł/I  kwartał, 110,00 zł/II 
kwartał, 90,00 zł/III kwartał 

ŻBIKI
Sztuka taneczna w oparciu o bogatą i bardzo popularną 
w  Polsce i  na  świecie gamę stylów ulicznych, tj.: Hip-
-Hop, Popping, Locking, Breaking, House. 
Kiedy i dla kogo? 
Wtorki, 
16.30-17.30 – grupa otwarta dla młodzieży powy-
żej 10 lat – nabór Nowość 
17.30-19.30 – Żbiki
Środy, 17.00-19.00 – Żbiki
Kto prowadzi? Paweł Pitzo Mazur
Ile kosztuje?
Żbiki, grupa otwarta (nabór) – 40,00 zł/IX’19, 
120,00 zł/I kwartał, 110,00 zł/II kwartał, 110,00 
zł/III kwartał
Żbiki – 50,00 zł/IX ’19, 150,00 zł/kwartał

Tym razem ważne sprawy poruszane będą poprzez 
wspólną zabawę. Treścią warsztatów będą emocje, któ-
re są stałym elementem życia. Uczestniczki i Uczestnicy 
będą mieli możliwość praktycznej nauki jak radzić sobie 
z trudnymi emocjami, a także przekonają się, że warto 
być pozytywnie nastawionym. Warsztaty pobudzą wy-

CZACHA DYMI! NOWA 
ODSŁONA DZIECINADY NA 
WĘGLINIE!

obraźnię i kreatywne myślenie, dzięki pracom manual-
nym. Każdy wzmocni wiarę we własne możliwości oraz 
rozwinie umiejętność pracy w grupie. Spotkania opar-
te na technice mindfulness – czyli sztuce uważności – 
pozwolą Uczestniczkom i  Uczestnikom koncentrować 
uwagę na swoich odczuciach. 
Warsztaty poprowadzi Anna Boreńska – socjolożka 
medycyny, coach ICI, nauczycielka języka angielskiego, 
prezeska Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej 
EmocJa.

Kiedy? 28.09.2019, 12.10.2019, 9.11.2019, 
godz. 10.30-12.00 
Dla kogo? Zajęcia dla Dzieci od 6 lat z Rodzicem/
Opiekunem
Ile kosztuje? 15 zł od osoby

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

Nowy sezon edukacji kulturalnej i kolejne wyzwa-
nia. Podczas przerwy wakacyjnej intensywnie pracowa-
liśmy nad dopracowaniem oferty zajęć cyklicznych. Tak, 

DEDEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

by Dzieci i Młodzież, które chcą się uczyć czegoś więcej 
niż w szkole, mają talent, który warto rozwijać – mogły 
przyjść do Dedeku i czuły się zadowolone, traktowane 
serio i  zmotywowane do  dalszego działania. Do  zna-
nych i lubianych zajęć doszły nowe, zgodne z pomysła-
mi i  sugestiami, które otrzymujemy od  Was, naszych 
Uczestniczek i  Uczestników. Zapraszamy do  przewod-
nika po  ofercie zajęć edukacyjnych DDK „Czuby Połu-
dniowe” oraz DDK „Węglin”.

EKSPERYMENTALNY WARSZTAT MANUALNY
Laboratorium sztuki dla Dzieci obejmujące wszelkie 
dziedziny sztuki od malarstwa, rysunku poprzez działa-
nia przestrzenne i te angażujące zmysły wzroku, smaku, 
zapachu i dotyku.
Kiedy? Wtorki, 16.00-17.30
Dla kogo? 7-9 lat
Kto prowadzi? Magdalena Franczak
Ile kosztuje? 120,00 zł/I  kwartał, 110,00 zł/II 
kwartał, 110,00 zł/III kwartał

OLIMPIJSKI WARSZTAT MANUALNY – SZLIFIER-
NIA DIAMENTÓW
Podróż do świata sztuki i technik plastycznych, zarów-

DZIELNICOWY DOM KULTURY 
„WĘGLIN”

DZIELNICOWY DOM KULTURY
„CZUBY POŁUDNIOWE”
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI, CZYLI 
PIĄTEK WIECZOROWĄ PORĄ

Cukier na kartki, herbata w szklankach, paprotki i cu-
kierki Irysy. Piątek wieczorową porą to zaproszenie do po-
nownego spotkania się z rzeczywistością PRL-u poprzez 
rozmowy z  twórczyniami i  twórcami, pokazy filmów 
i dyskusje o książkach związanych z tematem. 
To  cykl skierowany do  osób, którym wciąż bliski jest 
świat PRL, wspominają ten okres z sentymentem, chcie-
liby podzielić się swoimi przeżyciami, ale również dla 
tych, którzy „szczególnie nie chodzą na filmy polskie”.
Spotkania będą odbywać się raz w  miesiącu, właśnie 
w piątki wieczorem i dotyczyć różnych aspektów życia 
w  PRL-u, od  wizerunku i  roli kobiet, obrazu polskiej 
prowincji, cenzury, po bareizmy i znane cytaty z filmów, 
używanych do dziś.

25 października o godzinie 18.00 w DDK „Czuby Połu-
dniowe” odbędzie się spotkanie pn. PRL była kobietą, 
dotyczące wizerunku i  roli kobiet w  PRL-u, połączone 
z  projekcją filmu Dziewczyny do  wzięcia. Gościem spo-
tkania będzie Ewa Szykulska.

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

RĘKODZIEŁO 
W POMARAŃCZOWYM DEDEKU – 
MANUALNE WARSZTATY 
DLA DOROSŁYCH

Poniedziałkowe popołudnia w  Dedeku na  Wyżynnej 
odbywają się pod znakiem twórczych i  kreatywnych 
warsztatów dla Dorosłych. To  już czwarty sezon cyklu 
Rękodzielnica. Na  pierwszych zajęciach Uczestnicz-

ki i Uczestnicy poznają malarską technikę batiku, jest 
to barwienie materiału farbami do tkanin w połączeniu 
z  malowaniem wzorów roztopionym woskiem. Pod-
czas październikowego spotkania przybliżone zostaną 

Moda jest nieodłącznym elementem codziennego życia 
wszędzie tam, gdzie ubiór pomaga w wyrażeniu siebie, 
pozwalaniu wyróżniać się z tłumu, a także określeniu, 
do  której grupy należysz. Zapoznanie się z  historią 
zmian w modzie, to  jak ewoluowała razem ze zmiana-
mi w społeczeństwie będzie punktem wyjścia warszta-
tów, które we wrześniu mają swój początek. Kreatywna 
i zrównoważona moda, współczesne trendy i to co ak-
tualnie dzieje się na  światowych wybiegach o  tym bę-
dzie opowiadać prowadząca warsztat Marta Sienkie-
wicz. Stworzyła streetwearową markę odzieżową dla 
kobiet Marszka. Projektuje i  szyje ubrania, pasjonuje 
się przerabianiem ubrań i nadawaniem im drugiego ży-
cia. Wspólnie z  prowadzącą Uczestniczki i  Uczestnicy 
warsztatów korzystając z modowych inspiracji wykona-
ją samodzielnie ciekawe odzieżowe alternatywy.

PRZYMIARKA – MODA NA NOWO

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

no tych dawnych, jak i zupełnie współczesnych.
Kiedy? Wtorki, 17.30-19.00
Dla kogo? 9-13 lat
Kto prowadzi? Magdalena Franczak
Ile kosztuje? 120,00 zł/I kwartał, 110,00 zł/II kwar-
tał, 110,00 zł/III kwartał 

OTWARTA PRACOWNIA MEDIALAB
Poznawanie nowych technologii i  wymiana doświad-
czeń skoncentrowana wokół takich tematów jak: świat 
w 3D, rzeczywistość wirtualna i cyfrowa wizja świata. 
Kiedy i dla kogo?
Czwartki,
16.30-17.30 – 6-9 lat (możliwość uczestniczenia 
wraz z Rodzicem)
17.30-19.00 – 10-15 lat
19.00-20.30 – od 16 lat
Kto prowadzi? Bartosz Krupa
Ile kosztuje? 150,00 zł/I kwartał, 137,50 zł/II kwar-
tał, 137,50 zł/III kwartał 

WARSZTATY KOMIKSOWE
Nauka rysunku, nadawania cech charakterystycznych 
i  wyrażania emocji rysunkowych bohaterów. Tworze-
nie proporcji postaci. Trochę teorii komiksu, o komik-
sie na świecie i różnych jego typach. Kompozycja kadru, 
co  powinno się w  nim zawrzeć, jak dopasować tekst, 
dymki. Składanie komiksu. Przygotowanie krótkich hi-
storii komiksowych.
Kiedy i dla kogo?
Czwartki, 
16.30-17.30 – 7-9 lat
17.30-19.00 – 10-12 lat
19.00-20.30 – od 13 lat
Kto prowadzi? Agata Komorowska, Grzegorz J. Nowicki
Ile kosztuje? 120,00 zł/I kwartał, 110,00 zł/II kwar-
tał, 110,00 zł/III kwartał
 
WARSZTATY PIANISTYCZNE
Nauka gry na  instrumencie dla początkujących i chcą-
cych rozwijać umiejętności.
Kiedy? Termin ustalany indywidualnie
Kto prowadzi? Marta Klimek i Monika Sławińska
Ile kosztuje? 25,00 zł/30 min., 37,50 zł/45 min., 
50,00 zł/60 min.) opłata miesięczna wg ustalone-
go dnia zajęć)
Jak się zapisać? a.komorowska@ddkczubypoludnio-
we.pl 

21.10.2019 – Owiń się jesienią!   W  czę ści 
prak tycz nej, pro stą metodą uczest nicy i uczest-
niczki uszyją szal lub komin na jesień z dowol-
nie wybra nych dzia nin.

25.11.2019 – Tajemnica torby. Mała, duża, 
kolo rowa, czarna, ele gancka, boho. Torby 
są  nie od łącz nym ele men tem codzien no ści. 
Uży wane w  pracy, w  podróży, na  zaku pach 
i  spa ce rze. Czy powinna paso wać do  butów? 
Czy „ucie kają” pie nią dze kiedy położy się ją 
na podło dze? Warsz tat szy cia wygod nej, dużej 
torby na zakupy.

16.12.2019 – To się połączy. Za długa su-
kienka, która się już znu dziła. Kurtka, która 
w tym sezo nie nie jest już modna. Upcy kling 
ubra niowy. Przy ciąć, połą czyć i  zszyć, sca lić 
różne czę ści ubra nia. Warsz taty prze ra bia nia 
nie uży wa nego ubra nia (uczest nicy przy no szą 
wła sny, dowolny ciuch lub ciu chy, któ rych nie 
noszą).

tradycje związane z  lalką motanką, jej symbolika oraz 
wszystkie elementy, które jej towarzyszą. W  trakcie 
praktycznej części zostaną wykonane unikatowe lalki. 
Na  kolejnym warsztacie powstaną barwne, kolażowe 

talerze w lubianej technice decoupage. Jeśli pakowanie 
prezentów świątecznych to  dla Ciebie istny koszmar, 
grudniowa Rękodzielnica przybywa z pomocą. Przynieś 
swoje prezenty i na ostatnim spotkaniu w tym roku na-
ucz się ich ozdobnego pakowania. Nigdy wcześniej nie 
było to takie łatwe!
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EDUKACJA KUTLURALNA+

Z tą ofertą zwracamy się do Państwa – Drodzy Dorośli.
Zapraszamy do  DDK „Czuby Południowe” i  DDK „Wę-
glin”. To propozycje spotkań i warsztatów, które rozja-
śnią jesienne wieczory i  dodadzą Wam energii. Nieza-
leżnie czy będą to zajęcia ruchowe, muzyczne, teatralne 
czy warsztaty rękodzieła, każdy znajdzie coś interesują-
cego dla siebie w naszych Dedekach. 

PRAWIE TEATR 
Warsztat aktorski, budowanie pewności siebie w sytu-
acjach stresogennych, rozwój indywidualnych umiejęt-
ności i pracy w grupie.
Kiedy? Poniedziałki, 18.00-20.00
Kto prowadzi? Bogusław Byrski, Wioletta Tomica
Ile kosztuje? 100,00 zł/kwartał

RUCH KREATYWNY, 
TANIEC SPONTANICZNY Nowość
Poszukiwanie kontaktu ze swoimi emocjami i myślami. 
Poszerzanie obszaru swojej świadomości. Improwizacja 
i obserwowanie własnej przestrzeni zewnętrznej i we-
wnętrznej, poszukiwanie własnego języka ruchu, prze-
kazującego myśl i treść. Wydobycie indywidualnej ener-
gii, ruchu, wypowiedzi.
Kiedy? Piątki, 18.30-20.00
Kto prowadzi? Ewelina Drzał
Ile kosztuje? 137,50 zł/kwartał 

SPOTKANIA Z TEMPERĄ Nowość
Malowanie w technice tradycyjnej tempery żółtkowej 
na deskach lipowych. Uzyskiwanie barw za pomocą na-
turalnych pigmentów, złocenie i gruntowanie desek, hi-
storia i symbolika tempery.

Kiedy? Wtorki, 19.30-22.00
Kto prowadzi? Monika Spuz-Szpos
Ile kosztuje? 240,00 zł/I kwartał, 220,00 zł/II 
kwartał, 260,00 zł/III kwartał 

SZTUKA MÓWIENIA DLA DOROSŁYCH Nowość
Praca z oddechem, emisja głosu, artykulacja, popraw-
ność i reguły wymowy języka polskiego w odmianie mó-
wionej. Umiejętności prawidłowego i efektywnego po-
sługiwania się głosem i językiem polskim w sytuacjach 
zawodowych i publicznych.
Kiedy? Wtorki, 18.00-19.30
Kto prowadzi? Barbara Michałowska-Rozhin
Ile kosztuje? 120,00 zł/I kwartał, 110,00 zł/II 
kwartał, 110,00 zł/III kwartał

WARSZTATY SŁOWA
Jak radzić sobie z tremą? Dobór repertuaru, interpreta-
cja tekstów literackich, dykcja, emisja głosu i przygoto-
wanie do konkursów recytatorskich.
Kiedy? Termin ustalany indywidualnie
Kto prowadzi? Mateusz Nowak
Ile kosztuje? 150,00 zł/kwartał
Jak się zapisać? m.nowak@ddkweglin.pl 

WĘGLIN DRUMMERS
Techniki gry i rytmy z Afryki Zachodniej, wykorzystu-
jące oryginalne bębny „djembe” i „dunduny” (bębny ba-
sowe nadające rytmom melodie). Nauka prawidłowego 
wydobywania dźwięków oraz specyficznej rytmikę afry-
kańskiej. Rytmy Moribayasa, Tasaba, Topalon i in.
Kiedy? Wtorki, 19:30-21:30
Kto prowadzi? Jan Tuszewski
Ile kosztuje? 120,00 zł/I kwartał, 110,00 zł/II 
kwartał, 110,00 zł/III kwartał

WIECZORNA DAWKA
KULTURY FIZYCZNEJ Nowość
Zajęcia dla pracujących i zabieganych, w pełni odpowia-
dające na ich potrzeby i styl życia. Zadbanie o kondy-
cję fizyczną i smukłą sylwetkę. Wsłuchanie się w siebie, 
angażowanie mięśni głębokich, rozluźnianie napięć, od-
prężenie ciała, duszy i umysłu oraz wyciszenie i relaks, 
których tak bardzo nam brakuje.
Kiedy? Środy, 19.00-20.30 
Kto prowadzi? Julia Jeżewska-Mazur
Ile kosztuje? 137,50 zł/kwartał

JĘZYK ANGIELSKI
Poznawanie angielskiego od podstaw lub kontynuowa-
nie nauki języka.
Kiedy i dla kogo?
Środy, 
17.00-18.00 – grupa początkująca 
18.00-19.00 – grupa średnio-zaawansowana I
19.00-20.00 – grupa średnio-zaawansowana II
Kto prowadzi? Andrzej Kępski
Ile kosztuje? 120,00 zł/I kwartał, 100,00 zł/II 
kwartał, 130,00 zł/III kwartał

JĘZYK NIEMIECKI
Poznawanie niemieckiego od podstaw lub kontynuowa-
nie nauki języka.
Kiedy i dla kogo?
Środy, 
17.00-18.00 – grupa początkująca 
18.00-19.00 – grupa średnio-zaawansowana 
19.00-20.00 – grupa zaawansowana 
Kto prowadzi? Marta Grzybowska
Ile kosztuje? 120,00 zł/I kwartał, 100,00 zł/II 
kwartał, 130,00 zł/III kwartał

OTWARTA PRACOWNIA MEDIALAB
Poznawanie nowych technologii i wymiana doświad-
czeń skoncentrowana wokół takich tematów jak: świat 
w 3D, rzeczywistość wirtualna i cyfrowa wizja świata. 
Kiedy? Czwartki, 19.00-20.30
Kto prowadzi? Bartosz Krupa
Ile kosztuje? 150,00 zł/I kwartał, 137,50 zł/II 
kwartał, 137,50 zł/III kwartał 

WARSZTATY KOMIKSOWE
Nauka rysunku, nadawania cech charakterystycznych 
i wyrażania emocji rysunkowych bohaterów. Tworze-

DZIELNICOWY DOM KULTURY 
„WĘGLIN”

DZIELNICOWY DOM KULTURY
„CZUBY POŁUDNIOWE”

nie proporcji postaci. Trochę teorii komiksu, o komiksie 
na świecie i różnych jego typach. Kompozycja kadru, co 
powinno się w nim zawrzeć, jak dopasować tekst, dym-
ki. Składanie komiksu. Przygotowanie krótkich historii 
komiksowych.
Kiedy? Czwartki, 19.00-20.30 
Kto prowadzi? Agata Komorowska, Grzegorz J. Nowicki
Ile kosztuje? 120,00 zł/I kwartał, 110,00 zł/II 
kwartał, 110,00 zł/III kwartał

SPOTKANIA Z TEMPERĄ

W nowym sezonie warsztatowym, we wtorkowe wie-
czory zapraszam osoby dorosłe na Spotkania z tempe-
rą. Zajęcia skierowane są  do  wszystkich, którzy chcą 
poznać tajniki pracy malarskiej, jaką jest tempera. 
Tempera to nie tylko ikona, malowidła na deskach, ale 
przede wszystkim najstarsza technika malarska znana 
już w starożytności. My spróbujemy tworzyć nasze obra-
zy zgodnie z kanonem, tak jak malowano setki lat temu.
Nasze prace powstaną na  deskach, które pokryjemy 
emulsją przygotowaną przy użyciu naturalnych, ziem-
nych pigmentów oraz żółtka jaja kurzego. Ponadto 
będziemy samodzielnie przygotowywać deski lipowe, 
uczyć się poprawnie je gruntować (gruntem wykona-
nym przez nas) i złocić. Każdy etap pracy praktycznej 
będzie poprzedzony wiedzą teoretyczną. Jaki wizeru-
nek przedstawimy na naszych deskach będzie zależało 
od uczestników.

Przewidziane są  również spotkania poświęcone teorii 
i historii tempery, a poza malowaniem zadania praktycz-
ne na ćwiczenie sprawności ręki w swobodnym malowa-
niu.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 19.30-22.00. 
Zapisy bezpośrednio u Prowadzącej. Wszystkie mate-
riały zapewnia DDK.

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



Kto powiedział, że 60+ to wiek, kiedy pozostaje tylko 
siedzenie w domu, wnuki i patrzenie przez okno na mi-
jający czas – ten się mylił! Zapraszamy Państwa, by ra-
zem z DDK udowodnić jak wiele w tym nieprawdy. Po 
wakacyjnej przerwie zapraszamy również nowych ak-
tywnych. We wrześniu rozpoczęliśmy nowy sezon spo-
tkań i warsztatów dla Seniorów w ramach Klubów Bom-
bonierka Życia (DDK „Czuby Południowe”) i Aktywni Plus 
(DDK „Węglin”). Nasze spotkanie integracyjne przy-
ciągnęło grupę stałych bywalczyń, jak i nowych osób. 
Wszystkich nowych chętnych serdecznie zapraszamy do 
naszych klubów. W programie różnorodne zajęcia. 
Przy DDK-ach znajdują się wąwozy, o których istnieniu 
nie wszyscy wiedzą. Spacer przed południem, przy ład-
nej pogodzie poprawi kondycję i humor. Proponujemy 
Państwu spacery właśnie po okolicznych wąwozach. 
Poza tym odwiedzimy muzea i aktualne wystawy. Bę-
dziemy zapraszać gości z różnych dziedzin nauki i sztu-
ki. Za nami spotkanie dr Anetą Biały z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która opowie-
działa czym są mediacje prawnicze i gdzie szukać pomo-
cy fachowców. W kolejnych miesiącach odwiedzą nas 
równie ciekawi Goście. Będziemy również raz w miesią-
cu poświęcać się pracom rękodzielniczym. A nadto 
wspólne spotkania przy kawie i herbacie w miłej, 
przyjaznej atmosferze.

Klub Seniora Aktywni Plus 
DDK „Węglin”

piątki, godz. 10.15-12.15
Wstęp wolny

2.10, RĘKODZIEŁO: Kolorowe ołówki i zakładki do 
książek wykonane farbami do marmurkowania

9.10, WYJŚCIE W TEREN: Dom Słów, ul. Żmigród 1, 
Lublin, zbiórka o godz. 10.00 przed wejściem 

do Domu Słów
16.10, SPACER: Wąwóz biegnący przez os. Czuby, 

zbiórka o godz. 10.00 przed DDK „Czuby Południowe”
23.10, GOŚĆ: Elżbieta Dąbrowska – Kultura i wycinan-

ka – wykład wraz z pokazem wycinanek
30.10, WYJŚCIE: wspólne oglądanie aktualnej wysta-

wy w jednej z lubelskich galerii sztuki do Muzeum

Klub Seniora Bombonierka Życia 
DDK „Czuby Południowe”
środy, godz. 10.00-12.00

Wstęp wolny

4.10, WYJŚCIE W TEREN: Muzeum Wsi Lubelskiej, 
al. Warszawska 96, Lublin, zbiórka o godz. 10.00 przed 

wejściem do Muzeum
11.10, RĘKODZIEŁO: Szablon – torby na zakupy
18.10, SPACER: Wąwozy – spacer do wsi Lipniak, 

zbiórka o godz. 10.00 przed DDK „Węglin”
25.10, GOŚĆ: Elżbieta Dąbrowska – Kultura i wycinan-

ka – wykład wraz z pokazem wycinanek

Monika Spus-Szpos 
m.spuz-szpos@ddkweglin.pl / 84 466 59 16

NOWY SEZON DLA SENIOREK 
SENIORÓW!

Ponadto zapraszamy Państwa do korzystania z cotygo-
dniowych zajęć edukacyjnych Specjalnie dla osób 60+ 
przygotowaliśmy ofertę zajęć: 

GIMNASTYKA
Ćwiczenia ruchowe, zabawa i relaks. Minimalizacja 
skutków przeciążeń narządu ruchu, uelastycznianie 
mięśni i zmniejszanie ich napięcia oraz poprawianie 
stabilizacji kręgosłupa i stawów obwodowych. 
Kiedy? Wtorki i czwartki, 8.30-9.30
Kto prowadzi? Agnieszka Adamczewska
Ile kosztuje?
raz w tygodniu – 60,00 zł/I kwartał, 55,00 zł/II 
kwartał, 60,00 zł/III kwartał
dwa razy w tygodniu – 90,00 zł/I kwartał, 82,50 zł/
II kwartał, 93,50 zł/III kwartał

JĘZYK ANGIELSKI 
Kiedy? Poniedziałki, 9.00-10.30, 10.30-12.00, 
12.00-13.30
Kto prowadzi? Andrzej Kępski
Ile kosztuje? 75,00 zł/I kwartał, 75,00 zł/II kwar-
tał, 90,00 zł/III kwartał

LUBELSKIE CZADERKI
Rozgrzewki i ćwiczenia wzmacniające poszczególne 
grupy mięśniowe. Zadania ruchowe, kroki taneczne, 
krótkie choreografie i układy. Muzyka i pompony.
Kiedy? 
Wtorki i czwartki, 
9.45-11.15 – treningi Zespołu
11.15-12.00 – zajęcia dodatkowe (również dla 
osób początkujących)
Kto prowadzi? Magdalena Piórkowska
Ile kosztuje? 30,00 zł/kwartał

SPOTKANIA TEATRALNE 60+
Praca teatralna w oparciu o wspomnienia, doświadcze-
nia oraz naukę podstaw teatralnego rzemiosła.
Kiedy? Poniedziałki, 10.00-13.00
Kto prowadzi? Teresa Filarska
Ile kosztuje? 30,00 zł/kwartał

SPOTKANIA Z TEMPERĄ Nowość
Malowania w technice tradycyjnej tempery żółtkowej 
na deskach lipowych. Uzyskiwanie barw za pomocą na-
turalnych pigmentów, złocenie i gruntowanie desek, hi-
storia i symbolika tempery.
Kiedy? Wtorki, 19.30-22.00
Kto prowadzi? Monika Spuz-Szpos
Ile kosztuje? 240,00 zł/I kwartał, 220,00 zł/II 
kwartał, 260,00 zł/III kwartał 

TANIEC PLUS Nowość
Tradycyjne tańce w kręgu oraz współczesne choreogra-
fie do muzyki z różnych stron świata. Zabawa przy mu-
zyce, dużo radości, poprawa samopoczucia i utrzymanie 
sprawności fizycznej. 
Kiedy? Wtorki, 12.15-13.45
Kto prowadzi? Anita Łucjan-Kowalska
Ile kosztuje? 75,00 zł/I kwartał, 75,00 zł/II kwar-
tał, 90,00 zł/III kwartał

WARSZTATY SŁOWA
Jak radzić sobie z tremą? Dobór repertuaru, interpreta-
cja tekstów literackich, dykcja, emisja głosu i przygoto-
wanie do konkursów recytatorskich.
Kiedy? Termin ustalany indywidualnie
Kto prowadzi? Mateusz Nowak
Ile kosztuje? 150,00 zł/kwartał
Jak się zapisać? m.nowak@ddkweglin.pl 

JĘZYK ANGIELSKI
Kiedy? Środy, 12.30-14.00
Kto prowadzi? Andrzej Kępski
Ile kosztuje? 90,00 zł/I kwartał, 75,00 zł/II kwar-
tał, 97,50 zł/III kwartał

JĘZYK NIEMIECKI
Kiedy? Środy, 14:00 – 15:30
Kto prowadzi? Marta Grzybowska
Ile kosztuje? 90,00 zł/I kwartał, 75,00 zł/II kwar-
tał, 97,50 zł/III kwartał

OTWARTA PRACOWNIA MEDIALAB
Poznawanie nowych technologii i wymiana doświad-
czeń skoncentrowana wokół takich tematów jak: świat 
w 3D, rzeczywistość wirtualna i cyfrowa wizja świata. 
Kiedy? Czwartki, 19.00-20.30
Kto prowadzi? Bartosz Krupa
Ile kosztuje? 150,00 zł/I kwartał, 137,50 zł/II 
kwartał, 137,50 zł/III kwartał

CHÓR BELLO CANTO
Chórzystki i Chórzyści Bello Canto to nie tylko Seniorki 
Seniorzy, którzy chcą śpiewać. To grupa ludzi z pasją, 
którzy wciąż są aktywni i chcą czuć się potrzebni. Dzia-
łalność w Chórze daje ogromną satysfakcję oraz radość 
z koleżeńskich spotkań na próbach, z wyjazdów na kon-
certy i konkursy oraz kontaktu z publicznością. 
Kiedy? Poniedziałki, 13.15-14.45, piątki, 8.30-
10.00
Kto prowadzi? Agnieszka Milaniuk (Dyrygentka) 
i Małgorzata Papiewska (Akompaniatorka)
Ile kosztuje? 30,00 zł/kwartał

DZIELNICOWY DOM KULTURY 
„WĘGLIN”

DZIELNICOWY DOM KULTURY
„CZUBY POŁUDNIOWE”



Budżet Obywatelski dla Węglina Północnego 

Zapraszamy mieszkańców Węglina Północnego do gło-
sowania w  ramach Budżetu Obywatelskiego. Rada 
Dzielnicy Węglin Północny rekomenduje i  zachęca 
do głosowania na projekty D-7 i D-11, które znacznie 
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, jak i kom-
fortu życia mieszkańców. Zaangażowanie mieszkańców 
naszej dzielnicy i oddane głosy, będą miały wpływ na to, 
jakie inwestycje powstaną w dzielnicy. 

Projekt D-7 Przyjazny Skwer 
na Węglinie Północnym

Obszar, na  którym zrealizowany zostanie projekt, 
znajduje się w  pobliżu Dzielnicowego Domu Kultury 
„Węglin” i nowego zespołu sportowego. Celem projek-
tu jest utworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca 
dla mieszkańców dzielnicy oraz dla gości – symbolicz-
nej „bramy do  dzielnicy”. Projekt będzie wizytówką 
przestrzenną, punktem orientacyjnym i  miejscem od-
poczynku dla rowerzystów i osób, które po wyjściu z au-
tobusu będą mogły wygodnie udać się w  głąb osiedla. 
Ułatwi dojście parafian do  pobliskiego kościoła oraz 
umożliwi pozostawienie samochodu na  zmodernizo-
wanym parkingu. Podczas realizacji projektu zostanie 
utworzone 275m2 nowych trawników. Posadzonych bę-
dzie 7 drzew oraz po 10 krzewów liściastych i iglastych. 
Zostanie wybudowane 115m2 chodników oraz 75m2 
ścieżki rowerowej. Parking zostanie przystosowana dla 
13 stanowisk postojowych, w tym 1 dla osób niepełno-
sprawnych. Zbudowany zostanie skwerek, na  którym 
staną 2 ławki, 2 stojaki na rowery,  tablica z planem dziel-
nicy, gablota ogłoszeniowa, kosz na śmieci, latarnia led, 
i HOT SPOT.

Projekt D-11 Latarnie 
na Lipniaku – kontynuacja

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją zrealizowane-
go projektu BO  2018 „Latarnie na  Lipniaku” dotyczą-
cego oświetlenia drogowego fragmentu ul. T. Jacyny-
-Onyszkiewicza oraz ul. F. Skubiszewskiego ze środków 
Rady Dzielnicy Węglin Północny. Celem jest wykonanie 
oświetlenia ulic najważniejszych dla osiedla Lipniak, 
służących największej ilości jego mieszkańców i  gości. 
Realizacja poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzy-
stów, głównie dzieci i młodzieży szkolnej i obejmie: ul. T. Ja-
cyny-Onyszkiewicza, która jest najbardziej obciążona komu-
nikacyjnie (dojazd do szkoły, przedszkola, budowanego 
żłobka i  gęstej zabudowy mieszkaniowej w  północnej 
części osiedla) a ul. F. Skubiszewskiego, która stanowi 
kontynuację ciągu pieszo-rowerowego od DDK „Węglin” 
prowadzącego ulicami Lipniak i  T. Krwawicza do  „Za-
cisza” rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. F. Skubi-
szewskiego, dalej w  kierunku ul.  Tarninowej i  doliny 
cieku spod Konopnicy oraz ul. R. Ślaskiego, która jest 
całkowicie zurbanizowana.
Więcej na: obywatelski.lublin.eu
 
Głosowanie odbędzie się od  23 września do  10 paź-
dziernika. Każda osoba będzie miała 4 głosy – 2 na pro-
jekty dzielnicowe i  2 na  ogólnomiejskie. Wzorem lat 
ubiegłych głosować można będzie elektronicznie oraz 
tradycyjnie na kartach do głosowania. 

    Jacek Bednarczyk
 Przewodniczący Rady Dzielnicy
 Węglin Północny

450 lecie Unii Lubelskie

Działające na  naszej dzielnicy Stowarzyszenie Węglin 
Północny aktywnie włączyło się w  lubelskie obchody  
450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej. 1 lipca o  godzinie 
16.00 na scenie ustawionej na placu Litewskim przy Po-
czcie Głównej w Lublinie odbyła się inscenizacja histo-
ryczno-edukacyjna – odtworzenie dzieła Jana Matejki 
Unia Lubelska w formie żywego obrazu. Odtworzonych 
zostało 25 z blisko 50 postaci, które namalował Matej-
ko. W  postacie, ubrane i  ucharakteryzowane zgodnie 
z pierwowzorem, wcielili się Radni Miasta Lublin (róż-
nych klubów), pracownicy magistratu, społecznicy oraz 
osoby ze świata kultury, sportu i biznesu. Obraz „malo-
wał” wcielając się w osobę Jana Matejki, pomysłodawca 

i  reżyser wydarzenia Dariusz Boruch (Przewodniczący 
Zarządu Węglina Północnego oraz Prezes Stowarzysze-
nia). Jedną z postaci – Marcina Zborowskiego, godnie 
odegrał Jacek Bednarczyk Przewodniczący Rady Wę-
glina Północnego. Inscenizację komentowali historycy, 
pracownicy UMCS dr Jerzy Ternes i  dr Leszek Wierz-
bicki. Stroje skompletowały Ewa Górecka oraz Barbara 
Ławnik, charakteryzacji dokonała Agnieszka Wolińska. 
Scenografię zaprojektował Paweł Znamierowski, a zdję-
cia wykonał Piotr Maciuk. Wsparcia przedsięwzięciu 
udzieliło ZHP z  Agnieszką Hojdą na  czele. Całość sfi-
nansowana została przez Miasto Lublin. Nasz wysiłek 
gromkimi wiwatami i oklaskami nagrodzili licznie zgro-
madzeni widzowie – mieszkańcy Lublina oraz turyści. 
Włodarze Miasta Lublin:  Przewodniczący Rady Jaro-
sław Pakuła i  Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk 
wystosowali list z  podziękowaniami do  społeczności 
Węglina Północnego za nasze pomysły i zaangażowanie 
w organizację uroczystości jubileuszowych.

Dariusz Boruch
Przewodniczący Zarządu Węglina Północnego

Amatorski Teatr Towarzyski rozpoczyna działalność 
w nowym sezonie i zaprasza do współpracy wszystkich 
pragnących spróbowania swoich sił jako aktorki, ak-
torzy lub scenografowie. Bardzo mile widziane osoby 
umiejące śpiewać, a w szczególności poszukujemy osobę 
umiejącą grać na instrumentach klawiszowych i umieją-
cą akompaniować, aranżować, a może i komponować. 

Dariusz Boruch
603 172 564, daboruch@poczta.onet.pl

l CZUBY POŁUDNIOWE 

Święto Dzielnicy 2019

Koncert Junior Stressa, warsztaty gry na  ukulele, 
spektakl Koziołek–Skejciołek, zajęcia artystyczne –
te i wiele innych atrakcji odbyły się w ramach Święta 
Dzielnicy Czuby Południowe. Wydarzenie zorgani-
zowała Rada Dzielnicy wspólnie z DDK „Czuby Połu-
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dniowe”. Dziękujemy mieszkańcom i mieszkankom za 
czynne włączenie się w  przygotowanie święta oraz 
wspólną zabawę. W kolejnych latach planujemy kon-
tynuować wspólne świętowanie w Parku Jana Pawła II.

Krzysztof Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy Czuby Południowe

Dzielnica Kultury w Wakacje!

Podczas wakacji, przy altanie, odbywały się kolejne 
Taneczne Spotkania Parkowe. 
Po raz 7. zostały tu również przeprowadzone plenero-
we warsztaty dla Dzieci i Młodzieży projektu Robimy 
trutututu?-Synergia. Zajęcia oparte były na idei wspól-
nego tworzenia.  Przenieśliśmy się w  czasie z  boha-
terami Avengers, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, stworzy-
liśmy gry terenowe, planszowe, odwrócony escape 
room, mapę Europy, którą wypełniliśmy danymi wraz 
ze studentami z Belgii, Holandii, Francji, Czech, Sło-
wenii, Rumunii i Bułgarii. Dzięki synergii nauczyliśmy 
wiele się o uniach, Europie i współdziałaniu.

W lipcu i sierpniu, na osiedlach Górki i Poręba, autorki 
projektu Tropiciele Osiedlowej Przygody zorganizowały 
spacery oraz zajęcia przyrodnicze. Kolejne, zaplano-
wane w II połowie września, odbędą się także na tere-
nie Starego Gaju.

Działamy po Wakacjach

Oprócz, wspomnianych wcześniej, zajęć plenerowych 
będzie można skorzystać z propozycji Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, Filia nr 35. Od 7 września, w soboty 

o godz. 11:00 będzie odbywała się 4 edycja cyklu dla 
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym OKOlice Wyobraźni – 
słowoTWÓR. Są to zajęcia w duchu pedagogiki zabawy, 
oparte na  literaturze, tym razem z  wykorzystaniem 
dźwięków i słowotwórstwa.
Starsi i  młodsi wielbiciele sztuki introligatorskiej 
od  połowy września do  końca listopada będą mogli 
dołączyć do działań Wydawnictwa niepodległe – 450 ży-
czeń.

Informacje dot. zajęć planowanych w ramach Dziel-
nic Kultury są  umieszczane w  tablicach ogłoszenio-
wych Rady Dzielnicy oraz przekierowywane na stro-
nę: www.facebook.com/CzubyNaPoludniu.

Naturalne odkomarzanie

W okresie wiosenno-letnim, po raz kolejny gościliśmy 
na terenie naszej dzielnicy niezwykle pożyteczne pta-
ki – jerzyki. Bardzo pomagają one w walce z uciążliwy-
mi owadami. Jerzyk może zjeść ok. 20 tys. komarów, 
much i meszek w ciągu dobry. Miasta, takie jak Puła-
wy, czy Zamość zapraszają do siebie jerzyki montując 
dla nich specjalne budki. Na  Czubach Południowych 
ptaki te gnieżdżą się w zakamarkach i otworach wyso-
kich budynków. Nie brudzą elewacji. Jerzyki startują 
do  lotu z  wysokości, nie siadają na  ziemi, w  locie je-
dzą i piją. Zagrożeniem są dla nich remonty, podczas 
których zamurowywane są  otwory stropodachów. 
Serdecznie dziękujemy Spółdzielniom i Wspólnotom, 
które pozwalają gnieździć się jerzykom na  naszych 
osiedlach, a tym samym pomagają zapobiegać plagom 
komarów dużo lepiej (bo  zdrowiej) niż poprzez che-
miczne opryski.

Budżet Obywatelski 2020

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego będzie 
odbywało się od 23 września do 10 października. W tym 
roku każda osoba będzie miała 4 głosy – 2 na projekty 
dzielnicowe i 2 na ogólnomiejskie. Lista projektów jest 
dostępna na stronie: obywatelski.lublin.eu Zachęcamy 
do głosowania dorosłych, dzieci i młodzież.
 

Agata Cholewa – członkini 
Rady Dzielnicy Czuby Południowe

Fo
t.

 B
ar

te
k 

Żu
ra

w
sk

i


