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oddajemy w Wasze ręce trzeci w tym roku numer kwar-
talnika GO!. Przeczytacie w nim o różnych aktywno-
ściach naszej instytucji jak i współpracujących z nami 
Rad Dzielnic. We wrześniu mimo wiadomych trudno-
ści, uruchomilismy w instytucji nowy sezon. Zaprasza-
my do zapoznania się z propozycjami, które przygoto-
walismy specjalnie dla Was. Ze szczegółami tej oferty 
możecie się zapoznać w zakładkach Zajęcia na naszych 
stronach internetowych. W tym numerze przeczytacie 
też o Manifestach dla przyszłości, Ciągu Dalszym, Scenie 
dla Węglina i projekcie realizowanym w dzielnicy Czuby 
Południowe ze środków Narodowego Centrum Kultruy 
– Ludzie. Dzielnica. Obiekty. Jak co kwartał przedstawi-
ciele Rad Dzielnic przygotowali dla Was szczegółowe 
informację o swoich działaniach. Dzięki nim możecie 
dowiedzieć jakie działania podejmują na terenach Wa-
szych najbliższych dzielnic.Zapraszamy do lektury

Zespół Redakcyjny GO!

ddkweglin.pl
ddkczubypoludniowe.pl

DROGIE MIESZKANKI
DRODZY MIESZKAŃCY,

Fot. Jacek Św
ierczyński

MANIFESTY DLA PRZYSZŁOŚCI

Przez dwa ostanie sezony cykl spotkań autorskich Ciąg 
dalszy realizowałem z powodzeniem w filii DDK „Węglin” 
– Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe”. 
Na łamach GO! dziękuję pracującym tam koleżakom, za 

Byli u nas:
Sylwia Chutnik, Jacek Dehnel, 

Grzegorz Gauden, Mikołaj Grynberg, 
Igor Jarek, Agnieszka Jelonek, 

Jacek Karczewski, Magdalena Kicińska, Izolda 
Kiec, Iza Klementowska, 

Barbara Klicka, Agnieszka Kowaluk, 
Rafał Księżyk, Mikołaj Łoziński, 

Stanisław Łubieński, Dorota Masłowska, Jarosław 
Mikołajewski, Zośka Papużanka, 
Piotr Paziński, Andrzej Pilipiuk, 

Malina Prześluga, Małgorzata Rejmer, Barbara 
Sadurska, Filip Springer, 

Mariusz Szczygieł, Mirosław Tryczyk, 
Agata Tuszyńska, Marcin Wicha, 

Ks. Alfred Wierzbicki, Michał Witkowski, 
Urszula Zajączkowska

[ [
ich wsparcie. Jednak z wiedzą o tym, jak wiele czytelni-
czek i czytelników jest na Węglinie, pomyślałem o zmia-
nie miejsca. Teraz spotkania z  pisarkami i  pisarzami 
są na wyciągnięcie ręki nie tylko dla Czubów Południo-
wych. Trochę naszych – tamtejszych – stałych bywalców 

i bywalczyń odwiedziło już Dedek na Węglinie przy oka-
zji spotkań z  Agnieszką Kowaluk, Dorotą Masłowską, 
Mirosławem Tryczykiem i Michałem Wichą, które od-
były się przy Judyma 2a od września.

Jako kurator cyklu – zapraszam do współpracy. Poniżej 
wybrane zdjęcia i  lista naszych dotychczasowych gości 
i gościń. Podaję ją celowo, by wiedzieli Państwo, że au-
torki i autorzy Waszych ulubionych książek chętnie od-

CIĄG DALSZY…
NASTĄPIŁOd maja tego roku na słupie przed DDK „Węglin” eks-

ponowane są kolejne realizacje zaproszonych artystów 
i artystek oraz teoretyków i  teoretyczek kultury w ra-
mach projektu Manifesty dla przyszości. Staramy sę re-
agować na zmieniającą się dynamicznie rzeczywistość, 
jednocześnie zadając sobie i Państwu pytania: Jaka jest 
rola instytucji? Czym powinni zająć się artyści/artyst-
ki? W jaki sposób odbierać kulturę?
Ostatni rok uwypuklił problemy i wyzwania, jakie niesie 
ze sobą współczesny świat – pełen nierówności ekono-
micznych, radykalizujących się stosunków władzy w de-
mokracjach, w środku kryzysu klimatycznego. Czy kul-
tura jest w  stanie pomóc w  budowie wspólnoty, która 
poradzi sobie z tymi problemami? Jak rozmawiać przy 

pomocy kultury i budować nową lokalność?
Próbujemy odpowiedzieć na  te  pytania zapraszając 
do  udziału zarówno twórców/twórczyń, jak i  teore-
tyczek/teoretyczek kultury, aby pomogli nam w  wy-
pracowaniu nowych metod. Odnieśli się do  istniejącej 
sytuacji, jednocześnie patrząc w  przyszłość. Na  słupie 
przed DDK prezentowaliśmy już prace Jaśminy Wój-
cik, Jadwigi Sawickiej, Anny Witkowskiej. W tej chwili 
znajduje się tam 10 Pytań od duetu ResKeil (Grzegorz 
Reske i Marta Keil), a za chwilę swoimi przemyśleniami 
podzieli się Edwin Bendyk.

Przez cały okres trwania projektu zbieramy również 
propozycje od mieszkańców/mieszkanek dzielnicy, aby 
na  koniec oddać słup do  Państwa dyspozycji. Swoje 
przemyślenia możecie Państwo kierować na adres info@
ddkweglin.pl lub wrzucać do naszej skrzynki Kulturbox 
umiejscowionej przed budynkiem Dedeku.

Opieka nad projektem: Magdalena i Ludomir Franczak/MIEJSCE

    
Ludomir Franczak

l.franczak@ddkweglin.pl

Fot. Jacek Św
ierczyński



W ciągu kilku ostatnich miesięcy wspólnie z Państwem reali-
zowaliśmy projekt Ludzie. Dzielnica. Obiekty. Celem działań 
było budowanie świadomości o  wspólnej przestrzeni, 
rozmowa o  dorobku kulturowym i  rozwoju dzielnicy, 
a w rezultacie stworzenie instalacji artystycznej na tere-
nie Czubów Południowych.

Program merytoryczny DDK „Węglin” to  zajęcia edu-
kacyjne, wydarzenia w ramach cykli tematycznych oraz 
działania społeczno-kulturowe. Przez 10 lat wsłuchiwa-
liśmy się w Państwa głos dotyczący propozycji progra-
mowych DDK-u. Często mieliście Państwo możliwość 
prezentacji swoich umiejętności i  realizacji własnych 
inicjatyw. Wraz z  wejściem w  drugą dekadę istnienia 
chcemy oddać Wam „scenę” DDK, czyli umownie rzecz 
nazywając, jego przestrzenie do działań twórczych. Sala 
widowiskowa, klubowa i  warsztatowa oraz zaplecze 
techniczne – oto czym dysponujemy. Będziemy również 
pomocni w sprawach organizacyjnych i promocji. Na ile 
to będzie możliwe, wspólnie będziemy tworzyć i budo-
wać repertuar Sceny dla Węglina. Artyści/artystki – ama-
torzy/amatorki aktorstwa, pisania, śpiewania i  sztuk 
wszelakich – zapraszamy! Wszak „amator” to „miłośnik”.

SCENA DLA WĘGLINA LUDZIE. DZIELNICA. OBIEKTY 
DZIAŁANIA PARTYCYPACYJNE
W DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE

ZAPRASZAMY

31. spotkanie 
w ramach cyklu Ciąg dalszy

6.11.2021, godz. 18.00
rozmowa o książkach Miła robótka. 

Polskie świerszczyki, harlekiny i porno 
z satelity Ewy Stusińskiej i Usługa 

czysto platoniczna. Jak z samotności robi 
się biznes Oktawii Kromer

z autorkami porozmawia Sylwia Chutnik
wstęp wolny 

rezerwacja miejsc – projekty@ddkweglin.pl

Mateusz Nowak
m.nowak@ddkweglin.pl, 887 111 311

[ [powiedzą na nasze pytania. Opowiedzą o swojej pracy, 
inspiracjach i planach na przyszłość. Jeśli w tym spisie 
brakuje nazwiska kogoś, kogo lubicie czytać, proszę 
napiszcie o  tym. Kolejne spotkania będą realizowane 
od stycznia 2022. Zatem jest jeszcze trochę czasu na ich 
zaplanowanie.

Inicjatywa i  opieka merytoryczna – Dariusz Boruch, 
Prezes Zarządu Dzielnicy Węglin Północny, Prezes Sto-
warzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Węglin Północ-
ny”, twórca i reżyser Amatorskiego Teatru Towarzyskie-
go, Członek Rady Programowej DDK „Węglin”

Opracowanie projektu i koordynacja – Mateusz Nowak

Współpraca: Rada Dzielnicy Węglin Północny, Stowa-
rzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny”

Mateusz Nowak
m.nowak@ddkweglin.pl, 887 111 311

Podczas spotkań w  Mobilnym punkcie konsultacyjnym, 
współpracujące z  nami facylitatorki Paulina Garbiec 
i  Paulina Paga, rozmawiały z  Państwem o  tożsamości 
dzielnicy i  tworzyły zbiór pomysłów na  obiekty, które 
mogłyby stanąć na jej terenie. W trakcie warsztatów Bu-
dowanie formy powstały już pierwsze propozycje rzeźb, 

wykonanych z  giętkiego, pomarańczowego drutu. Po-
mysły, które od Państwa otrzymaliśmy były zaskakujące, 
kreatywne, ale również uwydatniające charakter dzielni-
cy i jej historię.

Na spotkaniu z pisarką Olgą Drendą rozmawialiśmy o są-
siedzkiej sztuce osiedlowej, nadawaniu znaczeń prze-
strzeniom publicznym, otaczającej nas sztuce i jej wpły-
wie na nas samych. 
Po zebraniu wszystkich pomysłów, sugestii i uwag, zapre-
zentowaliśmy sześć propozycji obiektów przestrzennych, 
będących rezultatem sąsiedzkich spotkań i  rozpoczeliśmy 
głosowanie. Tym samym oddaliśmy projekt w Państwa ręce. 

Głosowanie trwało tydzień. Otrzymaliśmy mnóstwo 
informacji zwrotnych, które pokazały, że  społeczność 
Czubów Południowych aktywnie włącza się w działania 
partycypacyjne. Drogą głosowania, zarówno interneto-
wego, jak i  poprzez bezpośrednie spotkania na  terenie 
dzielnicy, został wybrany miś. Siedzący na  murku, ma-
chający do nas, zachęcający do wejścia w dzielnicę, nowy 
mieszkaniec osiedla. Instalacja artystyczna zlokalizowa-
na będzie na szczycie schodów znajdujących się u zbiegu 
ulic: Jana Pawła II, Krochmalnej i Nadbystrzyckiej. Tam 
możecie Państwo wypatrywać wygranego projektu już 
od 16 października. W tym dniu, o godz. 12.00 odbędzie 
się jego uroczyste odsłonięcie.  

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i  aktywność. 
Spotkania sąsiedzkie są dla nas zawsze cenne i motywują 
do dalszych działań. Do zobaczenia w dzielnicy!

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

Za nami pierwsze półrocze 2021, które było bardzo 
owocne dla naszej dzielnicy pod względem inwesty-
cji. Urząd Miasta Lublin ogłosił przetarg na  budowę 
nowego zbiornika retencyjnego wraz z  pompownią 
i  uzbrojeniem w  rejonie ulicy Farmaceutycznej. Nowa 
infrastruktura powinna być gotowa w  ciągu czterech 
miesięcy od  daty podpisania umowy z  wykonawcą. 
Uporządkowanie kanalizacji deszczowej pozwoli za-
bezpieczyć posesje przed gwałtownym napływem wód 
opadowych i odciążyć istniejącą kanalizację deszczową. 
Zgodnie z  projektem planowany zbiornik retencyjny 
(najazdowy) o pojemności 160 m3 zostanie zlokalizowa-
ny pod parkingiem przy ulicy Farmaceutycznej. Będzie 
się składał z połączonych ze sobą dwóch zbiorników ru-
rowych o średnicy 2,3 m i długości 19,6 m. Inwestycja 
przewiduje również budowę w tym miejscu separatora 
oraz pompowni o wydajności 5 l/s oraz niezbędnej in-
frastruktury w postaci wpustu ulicznego zlokalizowanej 
przy ulicy Śnieżyńskiego. Oprócz tego inwestycja zakła-
da odtworzenie nawierzchni drogowej parkingu, ulicy 
i chodnika o powierzchni ok. 735 m2. Jest to kolejna in-
westycja w naszej dzielnicy. Duża zasługa należy do Rad-
nej Miasta Lublin Moniki Orzechowskiej, która w tę sprawę 
była bardzo zaangażowana od samego początku.

nym poziomie trudności. Są to: wieżyczki do wspinania, 
sześciokąt ze ścianką wspinaczkową i  linarium, pomost 
z belką, trzy podwójne huśtawki – bocianie gniazdo, waż-
ka i wahadłowa, bujak poczwórny na sprężynie oraz dwie 
karuzele i trampolina. Pod urządzeniami położona zosta-
ła nawierzchnia z bezpiecznego poliuretanu o łącznej po-
wierzchni 400 m2. Plac ogrodzono metalowymi panelami 
z furtką oraz wyposażono w cztery ławki z oparciem, dwa 
kosze na śmieci oraz tablice informacyjne.
Zgodnie z  planem  realizowane są zadania finansowane 
z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Konstantynów w 2021  
roku. W ramach tych zadań w Szkole Podstawowej nr 57 
trwa aktualnie wymiana podłóg na łączną kwotę 40.000 
zł, oraz został wykonany chodnik o długości 30 m przy 
wjeździe do szkoły, który podniesie poziom bezpieczeń-
stwa w tym miejscu.

Pod koniec września rozpocznie się remont ulicy Ks. 
Brzóski, koszt inwestycji to 97.000 zł. Przypomnijmy, 
że do tej pory ze środków Rady Dzielnicy udało się wy-
remontować ulice Rogińskiego, Dubieckiego, Kruka 
oraz Krajewskiego.

W sytuacji dysponowania przez Radę Dzielnicy niewiel-
kimi i  niewystarczającymi środkami rezerwy celowej 
na  inwestycje zwracamy się z apelem do mieszkańców 
Dzielnicy o poparcie w formie głosowania projektów w 
ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 r., pod nazwą 
Rewitalizacja stadionu K.S. Budowlani Lublin numer D 
131 lub Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola 
Namysłowskiego - II Etap numer D 33. Głosowanie odbę-
dzie się w terminie od 23 września do 10 października 
2021 r. O szczegółach głosowania informujemy na stro-
nie internetowej Rady Dzielnicy. Należy podkreślić, 
że w tym roku z Budżetu Obywatelskiego realizowany 
jest w naszej dzielnicy projekt Remont nawierzchni oraz 
chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego - I Etap, który 
dzięki mobilizacji mieszkańców wygrał ubiegłoroczną, 
7 edycję tego konkursu.

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!

RADA DZIELNICY JEST DO WASZEJ DYSPOZYCJI!

l CZUBY POŁUDNIOWE

Tomasz Pękala
Przewodniczący Zarządu 

Rady Dzielnicy Konstantynów

DOJŚCIE NA PKP LUBLIN ZACHODNI 
UKOŃCZONE 

Gotowy jest już chodnik łączący przystanek kolejowy 
z ul. Szafirową. Oprócz ciągu pieszego wykonany został 
podjazd dla wózków oraz oświetlenie. Tym sposobem 
inwestycja, o którą zabiegaliśmy od lat, stała się faktem. 
Mamy nadzieję, że  dzięki temu podróże staną się dla 
Państwa łatwiejsze, bezpieczniejsze i  przyjemniejsze. 
Przypominamy, że z przystanku PKP Lublin Zachodni 

możecie Państwo dotrzeć do większości dużych miast 
w  Polsce i  wielu miejscowości turystycznych, m.in. 
do Warszawy, Bydgoszczy, Zamościa, Łodzi czy Kato-
wic. Nowe połączenie ułatwia także dojście do  Stare-
go Gaju – ulubionego miejsca odpoczynku wielu z nas. 
Budowa dojścia została współfinansowana ze środków 
rezerwy celowej Rady Dzielnicy. Życzymy udanych po-
dróży! 

NOWE INWESTYCJE – CZY ZAWSZE 
UDANE? 

Przy ulicy Ametystowej powstaje nowa myjnia samo-
chodowa. Urząd Miasta wydał pozwolenie na jej posta-

wienie bez informowania o tym mieszkańców czy Rady 
Dzielnicy. Szkoda, bo tego typu obiekty są uciążliwe dla 
osób mieszkających w pobliżu i powinny być lokowane 
na obrzeżach osiedli, a nie w samym ich środku. Mamy 
nadzieję, że  właściciel myjni zapewni właściwe jej wy-
tłumienie oraz że przy kolejnych tego typu projektach 
urząd weźmie także pod uwagę jakość życia mieszkań-
ców. 

WRACAMY DO PRACY PO WAKACJACH

Lato to zawsze czas odpoczynku i wyjazdów. Także Rada 
Dzielnicy działa wówczas mniej intensywnie. Wraz z na-
dejściem września powracamy do bardziej energicznych 
działań. Mamy nadzieję, że te wakacje były dla Państwa 
udane i  bezpieczne. Do  zobaczenia na  terenie naszej 
dzielnicy! 

Krzysztof Wiśniewski 
Przewodniczący Zarządu 

Dzielnicy Czuby Południowe

[ [
Na  terenie Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kocha-
nowskiego oddano do użytku nowy plac zabaw dla dzie-
ci. Jest to  efekt realizacji projektu Kolorowe marzenie 
dzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego. Za kwotę 228 
tys. zł na placu zabaw zostało zainstalowanych dziesięć 
urządzeń zabawowych o  konstrukcji metalowej i  róż-
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DZIEŃ WĘGLINA
W dniu 11 września 2021 r. odbył się dzielnicowy festyn 
XX Dzień Węglina. Koncerty zespołów: Kasia i  Tomek 
(wspartego przez gitarzystę Mateusza Dąbrowskiego) 
oraz  zespołu Machina dały licznie zgromadzonej pu-
bliczności okazję do dobrej, również tanecznej zabawy. 
Występ Amatorskiego Teatru Towarzyskiego rozbawił 
publiczność zaś prezentacja filmu Brzdąc z oprawą mu-
zyczną zespółu Oranżada wprowadziła w zadumę.
Ważnym momentem wydarzenia było wręczenie ho-
norowego wyróżnienia Godność Czyniącego Dobro Panu 
Waldemarowi Turczyniakowi. Wyróżnienie, przyzna-
wane przez Radę Dzielnicy, wręczył osobiście Prezy-
dent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, w obecności licznie 
przybyłych przedstawicieli władz państwowych (Posło-
wie do Sejmu RP, Marta Wcisło i Michał Krawczyk) i sa-
morządowych (Przewodniczący Rady Miasta Lublin 
– Jarosława Pakuła, Wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Lublin – Stanisław Kieroński oraz Radni Miasta 
Lublin: Monika Orzechowska, Anna Ryfka, Zbigniew 
Jurkowski). 
Waldemar Turczyniak (mieszkaniec Węglina Północ-
nego od  35 lat) należał do   grupy osób zakładających 
w  2001 roku Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe 
„Węglin Północny” i od tamtej pory jest jego aktywnym 
członkiem. Uczestniczył w przygotowaniach i organiza-
cji dwudziestu festynów na Węglinie Północnym, będąc 
odpowiedzialnym za stronę techniczną. Zawsze  mery-
torycznie przygotowany i  staranny, bez jego pomocy 
i społecznej pracy, realizacja tych wydarzeń i wielu in-
nych projektów Stowarzyszenia, nie byłaby możliwa. 
Waldemar Turczyniak to  osoba zawsze uśmiechnięta, 
pozytywnie nastawiona, życzliwa dla sąsiadów, pomoc-
na w wielu sprawach i przedsięwzięciach. Jego postawa 
prospołeczna jest warta wyróżnienia i propagowania.
Bardzo dziękujemy osobom zaangażowanym w przygo-
towanie festynu, Gminie Lublin za wsparcie finansowe, 
DDK „Węglin” za wsparcie organizacyjne i koncert Chó-
ru Bello Canto, Fabryce Cukierków Pszczółka Sp. z.o.o. 
za obdarowanie uczestników festynu słodkościami.
Szczególnie dziękujemy Państwu Lucynie i Przemysła-
wowi Omięczyńskim za wsparcie rzeczowe Stowarzy-
szenia „Węglin Północny”.

Dariusz Boruch
Prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego 

„Węglin Północny”

INFORMACJA
Informujemy, że Pan Jacek Bednarczyk, dotychczasowy 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Węglin Północny, z po-
wodu objęcia ważnego stanowiska w  Urzędzie Miasta 
Lublin, musiał ze  wględów formalno-prawnych zdać 
mandat członka Rady Dzielnicy i zrezygnować z funk-
cji Przewodniczącego. Rada na posiedzeniu w dniu 30 
sierpnia 2021 r. wybrała na to stanowisko Panią Barba-
rę Lisiak. Panu Jackowi Bednarczykowi gorąco dziękuje-
my za skuteczne pełnienie tej funkcji, a nowo wybranej 
Przewodniczącej życzymy godnej i owocnej pracy.  

Dariusz Boruch
Przewodniczący Zarządu 

Dzielnicy Węglin Północny 

DRZEWA DLA DZIELNICY
W dniu 2 września 2021 r. zostało posadzone pierwsze 
drzewo w ramach projektu Drzewa dla każdej dzielnicy, 
realizowanego przez Fundację Krajobrazy ze  środków 
Budżetu Obywatelskiego na  zlecenie Miasta Lublin.  
Miejsce dla buka zwyczajnego Fagus Sylvatica, w formie 
kolumnowej zostało wyznaczone przez Urząd Miasta 
Lublin, u zbiegu ulic Parysa i Romanowskiego. W dzia-
łaniach, nadzorowanych przez pracowników Urzędu 
Miasta Lublin czynny udział wzieli mieszkańcy dzielni-
cy Węglin Północny – Przewodnicząca Rady Dzielnicy 
Barbara Lisiak oraz członkowie Rady: Krzysztof Bur-
dziński, Maria Zdanowska oraz Beata Żuraw. 

Beata Żuraw 
Członkini Rady

Dzielnicy Węglina Północnego

BUDŻET OBYWATELSKI
Rada Dzielnicy Węglin Północny prosi o  twój głos 
na projekt dzielnicowy Zadaszona scena na Węglinie Pół-
nocnym D 37. Proponujemy budowę sceny (na terenie 
boiska przy ulicy Judyma), która może być w przyszło-
ści wykorzystana do  organizacji festynów, pikników, 
koncertów, pokazów, przedstawień teatralnych, zebrań 
mieszkańcow czy ogranizacji kina letniego. Miejsce to 
może być rownież wykorzystywane do aktywizacji i in-
tegracji społecznej mieszkańców, szczególnie potrzeb-
nej po  okresie pandemii. Termin głosowania: od  23 
września do 10 października 2021 r.

Paweł Mierzwa
Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Rady Dzielnicy Węglin Północny


