
to zbiór projektów Miasta Lublin zrealizowanych przy wsparciu finansowym 
Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania. Lublin od 
lat należy do miast najbardziej aktywnych w aplikowaniu o unijne pieniądze. 
Program pozyskiwania środków finansowych na rozwój miasta prowadzony 
jest konsekwentnie od początku pojawienia się takich możliwości, już 
przez trzecią  kadencję samorządu. Dzięki temu możliwe było stopniowe 
wprowadzanie zmian przeobrażających Lublin w nowoczesne miasto 
europejskie. Łączna  wartość wsparcia pozyskanego do końca 2008 roku 
wyniosła ok. 166,2 mln zł.
 Unijne dotacje zostały wykorzystane na infrastrukturę, rozwój 
kulturalny i obsługę turystyki. Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców 
zrealizowano projekty, prowadzące do poprawy życia społecznego 
i intelektualnego. Wachlarz realizowanych projektów jest bardzo szeroki. 
Wśród nich znajdują się również inicjatywy międzynarodowe, których 
nadrzędnym celem jest utrzymanie i pogłębianie współpracy z państwami 
sąsiednimi. 
 Realizowane projekty są ściśle powiązane ze Strategią Rozwoju 
Miasta Lublin i w dużym stopniu przyczyniają się do realizacji zawartych 
w niej celów, a przede wszystkim do wzmacniania pozycji  Lublina na tle 
miast o podobnym potencjale zarówno w Polsce jak  i w Europie.
 Sukcesy Lublina w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii 
Europejskiej oraz z innych zewnętrznych źródeł finansowania możliwe 
były dzięki współpracy szeregu osób zaangażowanych w przygotowanie, 
realizację i monitoring projektów. Ich doświadczenie i wiedza merytoryczna 
stały się motorem napędowym przeobrażenia Lublina, stojącego przed 
nowymi możliwościami. 
 Prezentowany Państwu Katalog Zrealizowanych Projektów zawiera 
opisy Europejskich Projektów Lublina ujętych w działy tematyczne. Lektura 
publikacji obrazuje zakres zmian, jakie dokonały się w Naszym Mieście. 
Pozwala też oczekiwać coraz większych efektów w nadchodzących 
latach.

 „Europejskie Projekty Lublina – Katalog Zrealizowanych Projektów” 

Adam Wasilewski

Prezydent Miasta Lublin

Zapraszam serdecznie do lektury.
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 Dziedzictwo Kulturowe
Dzięki zintegrowanym działaniom prowadzonym 
konsekwentnie od 1995 roku Lublin dokonał za-
sadniczej zmiany  wizerunku zabytkowych części 
miasta. Dobrze przygotowane inwestycje z za-
kresu ochrony dziedzictwa kulturowego znalazły 
skuteczne wsparcie w funduszach pomocowych 
i programach operacyjnych. W ramach programu 
PHARE 2000 oraz ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Miasto Lublin otrzymało 
prawie 13 mln. PLN dofinansowania na moderniza-
cję przestrzeni publicznych i infrastruktury Starego 
Miasta oraz na renowację Teatru Starego, jednego 
z najstarszych obiektów tego typu w Polsce.

Lublin zwany jest stolicą wschodniej Polski i Bramą na Wschód. To największe i najprężniej rozwijające się miasto po tej stronie Wisły. Lokalizacja Lu-
blina na styku wschodu i zachodu Europy uwidoczniła się w  różnorodnej architekturze, topografii, a także wpłynęła na jego rozwój społeczno-kulturowy.
Te wszystkie cechy stanowią o niezwykłym kolorycie lokalnym naszego miasta, czyniąc go niezwykle atrakcyjnym nie tylko dla turystów, ale także filmow-
ców, którzy z pewnością znajdą tu wiele inspiracji do realizacji swoich projektów.
Prowadzące przez Lublin jeszcze we wczesnym średniowieczu szlaki handlowe sprawiły, że przez wieki miasto tworzyło barwną, wielokulturową i wielore-
ligijną mozaikę. Obok Polaków mieszkali tu Rusini, Żydzi, Niemcy, Turcy, Ormianie, a także Francuzi, Szkoci, Grecy, Holendrzy i Anglicy. Dużą rolę w kultu-
rowym obrazie Lublina odegrali Włosi. Ich dokonania widoczne są w wystroju architektonicznym niektórych kościołów okresu renesansu i baroku. 

 Na początek parę słów o walorach Lublina 
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Projekt realizowany w ramach programu PHARE 2000 objął 
swym zasięgiem 11 ulic i dwa place najstarszej części Lubli-
na. Inwestycja polegała na wymianie infrastruktury technicz-
nej podziemnej z odbudową zabytkowych nawierzchni oraz 
wybranych elementów architektury Starego Miasta.  Zmoder-
nizowano m.in. ulice Jezuicką, Dominikańską, Szambelań-
ską, Olejną, Królewską, Kowalską, Narutowicza, Kapucyń-
ską oraz Plac Rybny i Plac Wolności. Celem tych inwestycji 
było skupienie na Starym Mieście dużej części życia kultu-
ralnego i artystycznego, dając jednocześnie perspektywy 
rozwoju ekonomicznego. Cel ten został w dużej części osią-
gnięty.  Obecnie znajduje się tu ponad 300 podmiotów go-
spodarczych. Wśród nich są restauracje, sklepy, puby, firmy.
Lubelskie Stare Miasto stało się centrum kulturalnym Lublina 
ze stałą ofertą licznych wydarzeń artystycznych. Miejscem, 
w którym odbywają się koncerty, festiwale, wystawy. Dzięki 
renowacji zyskało na swym pięknie. Stare, zabytkowe kamie-
nice nabrały blasku, odnowione uliczki odzyskały mistyczny 
charakter. Powstały galerie, antykwariaty. Przekraczając ich 
próg, wkraczamy w inny świat. Świat magii i bajek. Stare 
Miasto pełne jest legend i ludowych przypowieści takich jak: 
Sąd Diabelski, Kamień Nieszczęść czy historia piękna cór-
ki złotnika. Całe Stare Miasto tworzy klimat legendy, dzięki 
której wycieczka na Lubelską Starówkę staje się wycieczką 
w Krainę Baśni. Przekraczając Bramę Krakowską cofamy 
się w czasie. Nic dziwnego, że z roku na rok liczba turystów 
wzrasta. Wzrasta też liczba przedsiębiorców wyrażających 
chęć zainwestowania na Lubelskiej Starówce. Otwartych zo-
stało wiele restauracji i pubów, oferujących mieszkańcom Lu-
blina oraz turystom wiele atrakcji. Pokaz flamenco, wieczór
irlandzki, odrobina Magii. Stare Miasto tętni życiem podczas 
Wigilii Staromiejskiej, Nocy Kultury i Jarmarku Jagiellońskiego. 
Stało się miejscem docelowym spacerów Lublinian

Lubelskie Stare Miasto należy do najstarszych w Polsce. Jego widoczne 
z daleka panoramy stanowią o przestrzennej tożsamości Lublina. Posiadają 
swój charakter i klimat, narastający od stuleci, który stanowi o wyjątkowości 
naszego miasta i sprawia, że turyści z sentymentem powracają w te strony. 
Zachowanie  walorów historycznych wiązało się niestety ze złym stanem  
technicznym większości zabytkowych kamienic, a proces ich renowacji nie 
nadążał za postępującym zużyciem. Dopiero rewitalizacja Starego Miasta 
rozpoczęta w 1995 roku od modernizacji głównych ulic łączących dwie bramy 
miejskie, stworzyła warunki niezbędne dla podejmowania renowacji zabudowy 
na szerszą skalę. Inwestycjom miejskim towarzyszyły działania wspierające 
aktywność kulturalną, rozwój przedsiębiorczości i usług atrakcyjnych dla 
turystów, a wreszcie pomoc Miasta dla prywatnych właścicieli nieruchomości, 
bez których niemożliwa byłaby poprawa stanu zabytkowej tkanki miejskiej.

 Stare Miasto
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jest jednym z najstarszy tego typu obiektów w Polsce. Budy-
nek wybudowano w 1822 roku, a 20 października 1822 roku 
odbyło się na jego deskach pierwsze przedstawienie.
Z początkiem XX wieku miały tu miejsce pierwsze seanse 
kinowe. W 2003 roku budynek Teatru Starego został wpisa-
ny na listę 100 Najbardziej Zagrożonych Obiektów Świato-
wej Straży Zabytków, co przyspieszyło starania o przejęcie 
przez Miasto Lublin odpowiedzialności za jego renowację. 
Pierwsze prace zabezpieczające Miasto wykonało w 2005 
roku, natychmiast po przejęciu budynku z rąk prywatnego 
właściciela. Rozpoczęto także ekspertyzy, prace badawcze 
oraz projektowe niezbędne dla  kompleksowej renowacji 
Teatru Starego. Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego już w 2007 roku przystąpiono do zabez-
pieczenia konstrukcji budynku i wzmocnienia fundamentów, 
jednocześnie prowadząc badania archeologiczne. Wartość 
wsparcia dla robót zabezpieczających w ciągu dwóch ostat-
nich lat wyniosła 2,8 mln zł. Dokumentacja projektowa i kon-
serwatorska przygotowana w międzyczasie umożliwi stara-
nia o  dofinansowanie pełnego zakresu renowacji.
Miasto Lublin planuje wykorzystanie tego obiektu zgodnie 
z jego historyczną funkcją, jako scenę teatru impresaryjnego 
i miejsca innych wydarzeń artystycznych o kameralnej skali. 
Historyczny charakter obiektu gwarantuje uzyskanie prze-
strzeni teatralnej o wysokiej jakości, stanowiącej atrakcyjną 
oprawę dla wydarzeń artystycznych o znaczącej randze. 
Wyrazem uznania wieloletnich starań o ożywienie tkanki hi-
storycznej miasta było zaproszenie Lublina do udziału w pro-
jekcie HerO: „Heritage as Opportunity”, czyli „Dziedzictwo 
jako Szansa”, realizowanym w ramach programu URBACT 
II przez dziesięć zabytkowych miast europejskich.

Miasta uczestniczące w projekcie to Regensburg (lider projektu), Graz, Neapol, Wilno, Li-
verpool, Walencja, Valetta (Malta), Poitiers, Shighisoara (Rumunia) i Lublin. Są różnej wiel-
kości, ale wszystkie mają wysokie walory zabytkowe i wiążą perspektywy rozwoju nie tylko 
z turystyką, ale także z rozwojem innych branż gospodarki, wymagających wysokiej jakości 
funkcjonalno-przestrzennej i ekologicznej oraz budowania potencjału społeczno-kulturalnej 
aktywności miasta i regionu.
Sieć HerO zamierza stworzyć zintegrowane i innowacyjne strategie zarządzania i polityki 
rozwoju miast, odpowiednie dla zapewnienia równowagi między ochroną dziedzictwa kul-
turowego a zrównoważonym społeczno–ekonomicznym rozwojem ku przyszłości dla kom-
pleksów zabytkowego krajobrazu miejskiego, służących wzmocnieniu atrakcyjności i konku-
rencyjności obszarów staromiejskich.       

 Teatr Stary w Lublinie
01.04



Infrastruktura drogow
a

Podobnie jak większość dużych miast, Lublin potrzebował rozwoju sieci ulicznej, 
umożliwiającej obsługę terenów rozwojowych, gwarantujących lepszą obsługę miasta 
i ruchu tranzytowego. Potrzeba ta narastała wraz z dynamicznym rozwojem motory-
zacji i nasileniem ruchu samochodowego. 
Poprawa jakości istniejących ulic i dróg była jednym z głównych celów miejskich in-
westycji, a środki unijne zasadniczo zwiększyły możliwości Miasta w tym zakresie. 
Program PHARE, realizowany od 2000 do 2006 roku umożliwił zasadniczą przebudo-
wę głównej drogi stanowiącej wylot z miasta w kierunku północnym oraz uzupełnienie 
połączenia między dwiema drogami krajowymi S-17 i S-19 krzyżującymi się w  mie-
ście. Inwestycje te nie tylko poprawiały przepustowość komunikacyjną miasta, ale tak-
że zapewniały obsługę dla terenów rozwoju gospodarczego i zasadniczo poprawiały 
bezpieczeństwo ruchu. 

 Infrastruktura drogowa 
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Podobne znaczenie miały projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który został uruchomiony już po przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej, a wiec jego okres realizacji przypada na lata 2004-2008. Uzupełnianie układu komunikacyjnego, 
szczególnie w części stanowiącej wewnętrzny pierścień obwodnicowy, ułatwiający połączenia między 
dzielnicami i drogami wylotowymi, a jednocześnie redukujący ruch w centrum miasta, ma ogromne 
znaczenie dla usprawnienia ruchu w Lublinie i dla harmonijnego rozwoju wszystkich części miasta. 
Omawianie każdego projektu z osobna zajęłoby zbyt dużo miejsca. W tabeli poniżej podano zestaw 
wszystkich projektów drogowych zrealizowanych w ramach programów PHARE i ZPORR. Projekty 
te przedstawiono także na załączonej mapie.
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Infrastruktura drogow
a

Nazwa ulicy Wartość dofinansowania PLN Źródło
finansowania

Ilość wybudowanych 
i zmodernizowanych  
kilometrów

Al. Spółdzielczości 
Pracy
ul. Graffa,
od ul. Mełgiewskiej 
do Al. Tysiąclecia.
ul. Jana Pawła II
ul. Bursaki i 
ul. Magnoliowa
ul. Krańcowa
ul. Nadbystrzycka
ul. Choiny
ul. Wyżynna
Al. Smorawińskiego
ul. Willowa
ul. Szeligowskiego
Al. Andersa

Łącznie
Łącznie

27 621 476,62

7 905 833,27 

15 035 638,64
1 978 576,34

5 251 156,95
4 172 399,47
3 980 856,77
1 518 218,21
4 052 115,92
4 329 385,98
2 770 371,24
5 171 147,06

83 787 176,47 PLN

Phare

Phare

ZPORR
ZPORR

ZPORR
ZPORR
ZPORR
ZPORR
ZPORR
ZPORR
ZPORR
ZPORR
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Należy podkreślić fakt, że wsparcie 
pozyskane dla dużych projektów dro-
gowych ma ogromne znaczenie także 
dla zwiększenia możliwości realizowa-
nia innych, drobniejszych projektów, 
istotnych dla bezpieczeństwa i komfortu 
ruchu kołowego.
W zamierzeniach na kolejne lata do-
tyczących rozwoju układu drogowego 
Lublina priorytetem pozostaje dalsze 
budowanie systemu wewnętrznej ob-
wodnicy i połączeń wylotowych do przy-
szłej obwodnicy zewnętrznej w systemie 
dróg krajowych. W najbliższych latach 
planuje się zbudowanie dróg dojazdo-
wych do obwodnicy miasta Lublin, to 
jest ulicy Poligonowej o długości 7,1 km 
oraz przedłużenie ulicy Mełgiewskiej 
o odcinek długości 2,8 km – w kierunku 
planowanego lotniska.
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Transport publiczny

W ślad za rozwojem sieci dróg i poprawą ich parametrów technicznych postępuje także poprawa komu-
nikacji zbiorowej. Rozwój linii autobusowych jest dokonywany niemal automatycznie, w miarę rozbudowy 
sieci dróg, obejmującej budowę zatok i wiat przystankowych. W trosce o redukcję spalin w Lublinie nadal 
utrzymuje się i rozwija sieć połączeń trolejbusowych – wynika to między innymi z uwarunkowań przestrzen-
nych, ograniczających możliwość prowadzenia linii tramwajowych, ale też z sentymentu, jakim mieszkańcy 
miasta darzą ten środek transportu, obecny w mieście od 1953 roku. 
Dzięki środkom unijnym możliwa stała się rozbudowa trakcji trolejbusowej w kierunku rozwijających się 
dzielnic mieszkaniowych. Projekt “Budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze – Orkana – Armii Krajowej 
– Bohaterów Monte Cassino – Wileńska – Głęboka” otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 4 444 tys. zł.
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. W ramach 
projektu wybudowano 4,7 km nowej linii trolejbusowej oraz zmodernizowano odcinek linii trolejbusowej 
o długości 0,2 km.

 Transport publiczny 
Dalsza rozbudowa sieci trolejbusowej 
wraz z modernizacją części ulic i skrzy-
żowań, budową zajezdni i placu postojo-
wego dla trolejbusów oraz wprowadze-
nie wprowadzenia systemu zarządzania 
ruchem i komunikacją są zamierzeniami 
na najbliższe lata, które mają uzyskać 
wsparcie w ramach Programu Ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
W ramach projektu ZINTEGROWANY 
SYSTEM MIEJSKIEGO TRANSPORTU 
PUBLICZNEGO w Lublinie mamy okazję 
dokonać wymiany przestarzałego taboru  
transportu miejskiego, a w tym: dokonać 
zakupu 70 trolejbusów i 100 autobusów. 
Na realizację tak obszernego projektu za-
rezerwowano łączną kwotę ponad 78 mln 
Euro ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.
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Dzięki wsparciu Unii Europejskiej dla inwestycji proekologicznych możliwe było przyspieszenie wprowadzenia w Lublinie wysokich standar-
dów w zakresie usług komunalnych. Projekty te przede wszystkim umożliwiają funkcjonowanie dużego miasta bez nadmiernego naruszania 
stanu środowiska naturalnego i mają kluczowe znaczenie dla przywracania czystości wód i powietrza tam, gdzie poprzednio dopuszczono 
do zanieczyszczeń. Dzięki tym inwestycjom Lublin może nadal się rozwijać, bez obawy utraty opinii jednego z najczystszych dużych miast 
w Polsce. 

 Projekt “Modernizacja oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie”, re-
alizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lu-
blinie przyczynił się do  redukcji związków biogennych w ściekach, a tym 
samym, do odczuwalnej poprawy czystości wody w Bystrzycy. W ramach 
modernizacji oczyszczalni dokonano udoskonalenia technologii neutrali-
zacji ścieków i osadów pościekowych oraz zaawansowano uszczelnienie 
procesów technologicznych, co zredukowało emisję przykrych zapachów. 
Po modernizacji przepustowość oczyszczalni wynosi 120 tys. m3/dobę.

 Wysypisko odpadów komunalnych, które powstało 15 lat temu 
w miejscowości Rokitno, na terenie gminy Lubartów, położone jest w od-
ległości około 14 km od Lublina. Obsługuje obszar ok. 1 900 km2 (powia-
ty: Lublin, Świdnik, Lubartów), na którym zamieszkuje ok. 530 tys. osób 
(24% ludności ogółem województwa lubelskiego). Prawidłowe funkcjono-
wanie wysypiska jest wiec istotne dla prawidłowej obsługi poważnej części 
Lubelszczyzny. Korzystając z pomocy finansowej Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 Miasto Lu-
blin zrealizowało dwa projekty przyczyniające się do poprawy funkcjonowa-
nia składowiska odpadów komunalnych oraz wysypiska śmieci w Rokitnie, 
pozyskując łącznie na ich realizację ok. 8 672 tys. zł.

 Projekt pt. “Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Rokit-
no”, polegał na wykonaniu rekultywacji obszaru pierwszej niecki wysypiska, która 
została już wypełniona odpadami. Uszczelnienie pokrycia niecki, uwzględniające 
zbieranie i wykorzystywanie biogazów do celów energetycznych, wprowadzenie 
odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej wraz z nasadzeniami roślin jest prawidłowym 
sposobem neutralizowania długoterminowych wpływów wysypiska na środowisko.

 Ochrona środowiska
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 Podobne znaczenie ma realizacja projektu “Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie”. Polegał on na dostosowaniu parametrów 
dotychczasowej oczyszczalni do nowych wymogów wynikających z zaostrzonych wymogów ekologicznych. Oczyszczalnia jest ważnym 
elementem samego wysypiska, ale też obsługuje okoliczne miejscowości. Realizacja projektu zapewniła także poprawę czystości wód rzeki 
Wieprz. Zmodernizowana oczyszczalnia została oddana do użytku 30 listopada 2006 roku. Oba projekty były efektem współpracy wszystkich 
gmin korzystających z wysypiska w Rokitnie, choć Lublin miał w oczywisty sposób największy wpływ na realizację projektu.

Projektem planowanym do realizacji przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w  Lublinie, w part-
nerstwie z Miastem Lublin, jest “Rozbudowa i moderniza-
cja systemu zaopatrzenia w wodę i  dprowadzania ścieków 
w Lublinie”. W ramach projektu przewiduje się przede 
wszystkim kompleksową modernizację i uzupełnienie sie-
ci wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Lublina, 
a także dalszą modernizację oczyszczalni ścieków w Haj-
dowie. Oczyszczalnia stała się w pełni nowoczesnym tech-
nologicznie obiektem, działającym w zgodzie z prawem 
polskim i unijnym. Potrzeba realizacji projektu wynika ze 
stopnia zużycia dotychczasowych sieci oraz z potrzeby 
obsługi nowych terenów zabudowy. Zakres projektu obej-
muje modernizację ok. 96 km sieci oraz budowę ok. 78  km 
sieci. Z całą pewnością realizacja projektu poprawi znaczą-
co zarówno jakość wody pitnej jak i stan sanitarny gminy. 
Dofinansowanie na realizację tego projektu w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 
bez mała 300 mln zł.
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Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb sportu i rekreacji 
istotnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Lublin 
podejmuje szereg inwestycji w tym zakresie, korzystając 
ze wsparcia funduszy europejskich.

 Sport i rekreacja

Realizacja wielofunkcyjnej hali widowi-
skowo-sportowej „Globus” została za-
kończona dzięki wsparciu ZPORR w wy-
sokości ok. 4.650 tys. zł. Zakończenie 
tej inwestycji, obejmującej zagospodaro-
wanie terenu, budowę parkingów i mon-
taż wyposażenia zaplecza, pozwoliło na 
przeprowadzenie wielu ważnych imprez 
sportowych i kulturalnych od roku 2006, 
co korzystnie wpływa na wizerunek Lubli-
na. Program budowy ścieżek rowerowych 
– realizowany sukcesywnie od kilkunastu 
lat został znacząco przyspieszony dzięki 
wsparciu z Programu Sąsiedztwa Polska 
– Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TA-
CIS CBC, w ramach którego powstała 
dokumentacja tras rowerowych oraz pro-
-ekologiczny i pro-zdrowotny program 
popularyzacji korzystania z komunikacji 
rowerowej. Ścieżki rowerowe są też reali-
zowane sukcesywnie w miarę dokonywa-
nych modernizacji dróg i ulic.
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Ambicją Lublina jest wyposażenie miasta w stadion odpowiadający standardom międzynarodowych 
organizacji sportowych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem tej inwestycji, a jej realizacja jest 
przewidywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
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Rozwój społeczeństwa informacyjnego stanowi duże 
wyzwanie dla władz samorządowych. Tworzy lepsze 
możliwości dostępności danych i umożliwia przejście 
na cyfrową formę zapisu i przesyłania koresponden-
cji. Internet stał się podstawowym narzędziem pracy 
i pomocą dydaktyczną, ale też coraz powszechniej-
szą formą kontaktów społecznych i rozrywki.

W latach 2004-2006 przystąpiono do realizacji pro-
jektów informatycznych przy wsparciu finansowym
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego. Projekty informatyczne realizo-
wane przez Miasto Lublin otrzymały łącznie prawie 
3 mln. zł. dofinansowania.

 Społeczeństwo informacyjne
Realizacja projektu pt. „Wprowa-
dzenie Elektronicznego Systemu 
Obiegu Dokumentów” wpłynęła na 
usprawnienie pracy Urzędu zarów-
no w zakresie poprawy wewnętrz-
nego  przepływu  informacji jak i pod 
względem usprawnienia kontaktów 
z mieszkańcami. Dzięki temu osią-
gnięto wzrost efektywności pracy 
oraz obniżenie kosztów funkcjono-
wania lokalnej administracji. 
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Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) utworzyła także Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieroni-
ma Łopacińskiego w Lublinie w swojej siedzibie głównej przy ul. Peowiaków oraz w 21 filiach. Korzysta-
jąc z dofinansowania otrzymanego w ramach programu ZPORR zapewniła dostęp do Internetu miesz-
kańcom, którzy wcześniej takiej możliwości nie posiadali. Jest to istotne rozszerzenie oferty bibliotecznej, 
z możliwością kontaktu internetowego z rozległą międzynarodową siecią bibliotek i muzeów. Miasto przy-
gotowuje kolejne projekty z zakresu Społeczeństwa informacyjnego. „Miejska Szerokopasmowa Sieć 
Szkieletowa” dąży do zwiększenia dostępu do usług publicznych on-line oraz wykorzystania Internetu 
w codziennym życiu mieszkańców. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Drugi projekt dotyczył integracji sys-
temów teleinformatycznych Urzędu 
Miasta i polegał na usprawnieniu we-
wnętrznej obsługi telefonicznej i sieci 
komputerowych, jako bezpiecznych 
i niezależnych od komercyjnych ope-
ratorów. Projekt ten umożliwił też 
usprawnienie połączeń między Biura-
mi Obsługi Mieszkańców a wydziałami 
merytorycznymi oraz stworzenie punk-
tów dostępu do Internetu przy BOMach 
i przy siedzibach UM.
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Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań jest jed-
nym z warunków koniecznych rozwoju i wymaga współpracy pomiędzy 
wszystkimi przedstawicielami tzw. złotego trójkąta, czyli biznesu, na-
uki oraz samorządu. Zadaniem samorządu w tym trójkącie jest przede 
wszystkim tworzenie warunków  sprzyjających wymianie doświadczeń, 
wiedzy oraz tworzeniu możliwości powstania wielostronnych partnerstw 
w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

 „Lublin – Miasto Wiedzy” to projekt służący identyfikacji potrzeb
warunkujących innowacyjność i umożliwiający stworzenie platformy 
współpracy środowisk akademickich z jednej strony i przedsiębiorców 
zainteresowanych wdrożeniami nowych technologii.
Adresatami Projektu byli naukowcy regionalnych uczelni i jednostek nauko-
wych, przedsiębiorcy zainteresowani transferem technologii oraz studen-
ci. Zadanie Miasta Lublin polegało na pełnieniu roli partnera wiodącego, 
a co za tym idzie na koordynowaniu budowy sieci współpracy pomiędzy 
środowiskiem nauki a środowiskiem biznesu. Partnerami Miasta Lublin 
byli: Uniwersytet Medyczny im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego, Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskie-
go Polskiej Akademii Nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła 
II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lubli-
nie, Akademicka Grupa Medialna UMCS, Lubelski Sejmik Gospodarczy. 
Projekt doprowadził do opracowania wspólnego dokumentu programo-
wego, jak również zbudowania wzajemnych kontaktów roboczych między 
zaangażowanymi podmiotami. Wartość projektu wyniosła ponad 600 tys. 
zł, a jego finansowanie zostało zapewnione ze środków ZPORR.
Kapitał intelektualny może być źródłem obecnego i przyszłego dobroby-
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tu, jeśli odpowiednio wykorzystamy doświadczenia ludzi, przedsiębiorstw 
i instytucji. Zdaniem ekspertów w Polsce wzrasta liczba młodych, którzy 
emigrują za granicę za pracą. Niepokojące są efekty ekonomiczne wynika-
jące z odpływu dobrze wykształconych i najbardziej elastycznych pracow-
ników. Z myślą o rozwoju kapitału intelektualnego Lublina, władze miasta 
postanowiły wspierać lubelską młodzież oraz zapewnić jej warunki dla sa-
morozwoju.

Miasto Lublin zrealizowało trzy projekty stypendialne dla ponadgimnazjali-
stów z terenów wiejskich. Celem tych projektów było podniesienie dostępu 
do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Przedsięwzięcia te to real-
na szansa na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na 
terenach wiejskich. Dzięki tym trzem projektom pomoc stypendialną uzy-
skało 3798 młodych, uzdolnionych beneficjentów pochodzących z biedniej-
szych rodzin wiejskich. Łącznie zrealizowano projekty zwiększające szanse 
młodzieży w starcie życiowym o wartości około 3,3 mln. zł.
 Niejednolite rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 
Niejednolite rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w róż-

Projekt „Szansa – Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lu-
blinie” realizowany był w ramach partnerstwa pomiędzy: Urzędem 
Miasta Lublin, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Zagrożonej 
Patologią Społeczną „POSTIS”, Sądem Okręgowym w Lublinie. 
Celem Projektu było przygotowanie młodzieży niedostosowanej 
społecznie do wejścia na rynek pracy. Projekt był skierowany do 
grupy 40 osób, w wieku 15-18 lat pochodzących ze środowisk 
ubogich oraz zagrożonych dysfunkcją społeczną. Efektem Projek-
tu jest ukształtowanie postaw prospołecznych związanych z umie-
jętnością przyszłego poruszania się po rynku pracy. 

Projekt planowany do realizacji nosi tytuł „Twój 
start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawo-
dowego w Lublinie” zakłada zwiększenie szans 
uczniów szkół zawodowych z Lublina na lokal-
nym rynku pracy poprzez wprowadzenie efek-
tywnego wsparcia doradczo – edukacyjnego 
i psychologicznego, a także zwiększenie do-
datkowych godzin matematyki w szkołach za-
wodowych. Całkowita wartość projektu wynosi 
prawie 1 milion złotych.
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nego rodzaju urzędach administracji utrudniają efektywne 
wykorzystanie kadr urzędniczych w Polsce. Miasto Lublin 
podjęło wyzwanie stworzenia spójnego systemu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, 
w celu zapewnienia sprawnego i profesjonalnego wykony-
wania zadań przez samorząd terytorialny.
W związku z tym Miasto Lublin postanowiło zadbać o swo-
ich pracowników aplikując o środki na ich doszkolenie i do-
kształcenie. W wyniku czego powstały dwa projekty, które 
realizowane są od 2008 roku. Pierwszy  projekt „Kadry no-
woczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych
pracowników samorządowych Lublina” złożony został 
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejski Obszar 
Gospodarczy a jego wartość wynosi prawie 800 tysięcy 
Euro. Projekt ten wychodzi na przeciw nowym wyzwaniom 
przed jakimi stoi administracja publiczna współczesnej 
Europy. Drugi Projekt „Akademia Profesjonalnego Urzęd-
nik@- szkolenia dla Pracowników Urzędu Miasta Lublin” 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki i współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego, a jego całkowita wartość wynosi niespełna 
milion złotych. Założeniem obu projektów jest dostosowa-
nie Urzędu Miasta Lublin do wzoru nowoczesnych i spraw-
nie zarządzanych instytucji publicznych.

  Ze względu na swoje transgraniczne położenie Lu-
blin rozwija współpracę z miastami z Ukrainy, Białorusi i 

 Rozwój zasobów ludzkich

Rozwoj regionalny
Lublin stara się o miano ośrodka metropolitalnego. Współpraca Miasta Lublin 
z powiatami: lubelskim, lubartowskim, łęczyńskim i świdnickim tworzy efekt sy-
nergii. Współdziałanie jednostek samorządowych zwiększa szanse na dotarcie 
do potencjalnych inwestorów zagranicznych i kooperantów, ale także umacnia 
pozycję Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w drodze do uzyskania statusu 
metropolii.
Projekt „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” jest współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Całkowita 
wartość projektu wynosi 1 100 000 zł. Celem projektu jest nawiązanie współpracy 
w zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wy-
kreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla 
lokalizacji nowych inwestycji. Realizacja projektu będzie polegała przede wszyst-
kim na wypromowaniu wspólnej marki pod nazwą Lubelski Obszar Metropolitalny 
oraz na nawiązaniu współpracy między podmiotami zainteresowanymi budowa-
niem rangi metropolitalnej Lublina.
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Litwy w wielu istotnych  dziedzinach. Projekty transgraniczne umożliwiają wymianę doświadczeń i przekazywanie wiedzy w zakresie pozyskiwania funduszy 
unijnych naszym wschodnim sąsiadom. Współpracujemy głownie w dziadzinach takich jak turystyka, kultura i gospodarka wspierając działania na rzecz 
rozwoju miast zaangażowanych w projekty. 

 Współpraca międzynarodowa

Projekty turystyczne

„Trasa Euro - Trójkąt Przyjaźni: Lublin-Łuck-
-Brześć” – projekt realizowany w ramach Pro-
gramu PHARE FMP edycja 2001. Partnerami 
w projekcie były Miasto Lublin, Miasto Łuck 
i Miasto Brześć. W ramach Projektu została wy-
znaczona trasa turystyczna pomiędzy Lublinem, 
Łuckiem i Brześciem ukazująca najciekawsze 
dla turystów miejsca na terenie miasta Lublin 
i całego obszaru Euroregionu Bug.
„Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Trans-
granicznego w Lublinie” - projekt realizowa-
ny w ramach Programu PHARE FMP edycja 
2002. Partnerami w Projekcie były Miasto Lu-
blin i Miasto Łuck. W ramach projektu powstało 
Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Transgra-
nicznego w Lublinie, którego zadaniem było pro-
mowanie polskiej i ukraińskiej części Euroregio-
nu Bug i wspólnych produktów turystycznych.  
„Zintegrowane Oznakowanie Turystyczne Lubli-
na” – projekt realizowany w ramach Programu 
Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina INTER-
REG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Partnerami 
w projekcie były Miasto Lublin i Miasto Lwów.

W ramach projektu powstało oznakowanie tury-
styczne Lublina. Poza tym wykonane zostały pu-
blikacje promujące projekt. Odbyły się również 
dwa moduły szkoleniowe oraz dwa cykle wizyt 
studyjnych, w których udział wzięli pracownicy 
samorządowi Miasta Lwów.
„Turystyka bez granic - Promocja Ośrodków 
Turystycznych Euroregionu Bug”- projekt reali-
zowany w ramach Programu Sąsiedztwa Pol-
ska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS 
CBC 2004-2006. Partnerami w Projekcie były 
miasta Lublin, Łuck i Brześć. Projekt miał na 
celu wzmocnienie sektora turystycznego tych 
trzech miast, poprzez unowocześnienie obsługi 
i promocji turystyki transgranicznej, innowację 
i uatrakcyjnienie dotychczasowych działań pod-
jętych w kierunku rozwijania turystyki na obsza-
rze Euroregionu Bug. Na skutek projektu nastą-
pił rozwój współpracy pomiędzy organizacjami 
i instytucjami turystycznymi z Lublina, Łucka 
i Brześcia.
Łączna wartość wymienionych projektów tury-
stycznych wynosi 1 080 tys zł.

Ze względu na swoje transgraniczne położenie Lublin rozwija współpracę z miastami z Ukrainy, Białorusi i Litwy w wielu istotnych dziedzinach. Projekty trans-
graniczne umoźliwiają wymianę doświadczeń i przekazywanie wiedzy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych naszym wschodnim sąsiadom.
współpracujemy głównie w obszarach: turystyki, kultury i gospodarki, wspierając działania na rzecz rozwoju miast zaangażowanych w projekty.
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„Blisko, coraz bliżej” – projekt realizowany w ramach 
Programu PHARE FMP edycja 2002. Partnerami 
w projekcie były miasta: Lublin, Łuck i Brześć.
W ramach Projektu odbyły się spotkania, warsztaty, 
wizyty studyjne, imprezy kulturalne, dzięki którym na-
wiązane zostały kontakty między ludźmi kultury trzech 
zaangażowanych w projekt miast. Największym wyda-
rzeniem w ramach projektu były Euroregionalne Mło-
dzieżowe Prezentacje Artystyczne „Blisko, coraz bliżej” 
w czerwcu 2005 roku w Lublinie, gdzie swoje umiejęt-
ności zaprezentowali przedstawiciele różnych dziedzin 
kultury trzech miast. Poza tym stworzona został baza 
danych zawierająca instytucje i organizacje kulturalne 
Lublina, Łucka i Brześcia oraz utworzona został cztero-
języczna strona internetowa poświęcona kulturze tych 
trzech miast.

„Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka – 
działania informacyjne i artystyczne” - projekt realizo-
wany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Biało-
ruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006. 
Partnerami w projekcie były Miasta Lublin, Brześć 
i Łuck. Projekt ten to kontynuacja przedsięwzięcia „Bli-
sko, coraz bliżej”. W ramach Projektu zorganizowana 
została II Prezentacja Artystyczna, rozbudowano także 
serwis internetowy  www.kultura.euro-region.pl, wyda-
no katalog wystawy polskiej, białoruskiej i ukraińskiej 
sztuki współczesnej oraz Kalendarz imprez kultural-
nych w trzech miastach na 2007 rok. Łączna wartość 
tych projektów wyniosła 360 tys. zł.

„Lubelskie Centrum Międzynarodowej Współpracy Go-
spodarczej”-  projekt realizowany w ramach Programu 
PHARE FMP edycja 2003. Partnerami w Projekcie były 
miasta: Lublin, Łuck i Brześć. Głównym celem Projektu 
było wspieranie międzynarodowej współpracy gospo-
darczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie 
Euroregionu Bug. Adresowany był do przedsiębiorców 
chcących nawiązać współpracę z podobnymi sobie 
podmiotami z Polski, Ukrainy i Białorusi. W ramach 
Projektu powstała również strona internetowa:

 www.biznespartner.lublin.eu  

„Program wspierania udziału w imprezach targowych 
Lublin – Brześć – Łuck. Eurotrójkąt Targi 2007” -  pro-
jekt realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Pol-
ska – Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 
2004-2006. Partnerami w Projekcie były miasta: Lublin, 
Łuck i Brześć. Celem projektu było zachęcenie firm do
podejmowania transgranicznej współpracy gospodar-
czej oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju 
gospodarczego obszaru przygranicznego. Efektem re-
alizacji Projektu było zwiększenie ilości bezpośrednich 
kontaktów i spotkań biznesowych firm z Lublina, Brze-
ścia i Łucka. 
Łączna wartość tych projektów wyniosła 270 tys. zł.

„Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współ-
pracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka”- 
projekt realizowany w ramach Programu PHARE FMP 
edycja 2003, wartość jego wyniosła niespełna 100 tys. zł. 
Partnerami w tym Projekcie były Miasto Lublin i  Miasto 
Łuck. Założeniem Projektu było podnoszenie standar-
dów współpracy transgranicznej samorządów Lublina 
i  Łucka. Była to także chęć podzielenia się z ukraiński-
mi urzędnikami i pracownikami organizacji pozarządo-
wych wiedzą i doświadczeniem, jakie posiada Miasto 
Lublin w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich 
na współpracę. 

Projekty kulturalne Projekty gospodarcze Wymiana doświadczeń
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Rozwijanie współpracy z Ukrainą było także uzasadnieniem aplikacji Miasta Lubli-
na o środki pochodzące z Budżetu Państwa w ramach Programu Polska Pomoc Za-
graniczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2007-2008. Zrealizowane 
zostały dwa projekty: „Strategia współpracy transgranicznej Lublin-Łuck-Lwów-Iwa-
no-Frankowsk” oraz „Projekty kluczowe dla rozwoju współpracy transgranicznej Lu-
blin-Łuck-Lwów-Iwano-Frankowsk”. Projekty te przyczyniły się do wypracowanie prio-
rytetów przyszłej współpracy transgranicznej oraz przeszkolenia partnerów z zakresu 
realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

„Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko - ukraiń-
skiego pogranicza.”- projekt realizowany w ramach Programu Sąsiedz-
twa Polska – Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA TACIS CBC 2004-
-2006, którego wartość wyniosła niespełna 100 tys. zł. Partnerami 
w  Projekcie były miasta Lublin i Łuck. Projekt miał za zadanie wykre-
owanie wizerunku Lublina i Łucka jako miast posiadających bogaty 
dorobek regionalnej kuchni oraz atrakcyjną ofertę kulinarną sektora 
gastronomiczno-turystycznego zlokalizowanego na obszarze polsko-
-ukraińskiego pogranicza. Zaangażowanie do Projektu lokalnych re-
stauratorów pozwoliło rozwinąć współpracę pomiędzy tymi jednost-
kami oraz zintegrować środowiska pracujące na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulinarnego regionu oraz promocji regionalnej kuchni.
 „Lublin - Lwów: Miasta filmowe”- projekt realizowany w ramach Pro-
gramu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TA-
CIS CBC 2004-2006, którego wartość wyniosła niespełna 800 tys. zł. 
Partnerami w projekcie były Miasto Lublin i Miasto Lwów. Założeniem 
Projektu było wykreowanie wizerunku Lublina i Lwowa oraz obszaru 
polsko – ukraińskiego pogranicza jako miejsc atrakcyjnych do lokali-
zowania produkcji filmowych.

Projekty promocyjne
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Dzięki traktowaniu funduszy unijnych jako środków uzupełniających i stymu-
lujących możliwości inwestycyjne, Miasto Lublin pozyskało znaczącą ilość 
dofinansowania dla dużej liczby projektów. Łączna wartość wsparcia pozy-
skanego do 2008 roku wyniosła ok. 166,2 mln zł. Sukcesy w pozyskiwaniu 
środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z innych zewnętrznych źródeł
finansowania możliwe były dzięki szerokiej współpracy wielu osób i struktur
Urzędu Miasta zaangażowanych w przygotowanie, realizację i monitoring 
projektów. Doświadczenie i wiedza merytoryczna oraz umiejętność współ-
działania stały się motorem napędowym przeobrażania Lublina stojącego 
przed nowymi możliwościami. Wymienione tutaj nagrody i wyróżnienia są 
potwierdzeniem sukcesów nie tylko naszego miasta, ale też ludzi, którzy 
uczestniczyli w tych pracach.

1. „Złota Gwiazda Partnerstwa” Lublina 

We wrześniu 2006 roku Lublin otrzymał nagrodę „Złota Gwiazda Partnerstwa”, 
przyznaną za projekt „stereotypy a rzeczywistość”. Przedsięwzięcie to, realizowane 
we współpracy z Nancy (miastem partnerskim we Francji) i Karlsruhe (Niemcy), 
zostało uznane za wzorcowe w Europie. „Złota Gwiazda Partnerstwa” przyznawana 
jest przez Komisję Europejską miastom, które poprzez realizację swoich projektów 
przyczyniły się do wzmocnienia współpracy bliźniaczej.

2. Europejska gmina, europejskie miasto 

W marcu 2007 roku Miasto Lublin otrzymało wyróżnienie w rankingu „Europejska 
gmina, europejskie miasto” organizowanym przez Gazetę Prawną wspólnie z Mini-
sterstwem Rozwoju Regionalnego oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ran-
king wyróżnił samorządy, na obszarze których osiągane są największe sukcesy 
w pozyskiwaniu środków unijnych. W rankingu brano pod uwagę wszystkie progra-
my unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im
jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne. 

3. Lublin trzeci wśród metropolii polskich 

Lublin zajął trzecie miejsce w zestawieniu sporządzonym w 2007 roku przez Unię 
Metropolii Polskich na podstawie danych z 2006 roku, dotyczącym udziału środków 
zagranicznych w dochodach dwunastu największych miast zrzeszonych w UMP. 
W roku 2006 Miasto Lublin pozyskało prawie 45 mln zł, co w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca daje kwotę w wysokości 124,8 zł. Wyprzedziliśmy takie metropolie 
jak Poznań czy Kraków.

4. Dyplom Europejski dla Lublina

Lublin znalazł się wśród 24 miast eu-
ropejskich, którym przyznano Dyplom 
Europejski - nagrodę Komitetu ds. 
Środowiska, Planowania Regionalne-
go i Władz Lokalnych Rady Europy za 
osiągnięcia w propagowaniu idei jed-
ności europejskiej. Został on wręczo-
ny 4 października 2007 r. w siedzibie 
Rady Europy w Strasburgu.

5. Wyróżnienie dla Lublina 

7 lipca 2008 roku Miasto Lublin otrzymało wyróżnienie za realizację największej 
liczby projektów. Dyplom Wojewody Lubelskiego wręczony został podczas konfe-
rencji podsumowującej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
2004 - 2006 w województwie lubelskim, organizowanej przez Lubelski Urząd Wo-
jewódzki.
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9 maja 1950 roku, Robert Schuman, francuski minister spraw zagra-
nicznych, ogłosił swoją deklarację zwaną planem Schumana. Dotyczył 
on powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - pierwszej organi-
zacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie. 
W rocznicę tego wydarzenia państwa członkowskie Unii Europejskiej 
obchodzą dzień 9 maja jako Dzień Unii Europejskiej, zwany w skrócie 
Dniem Europy.
Dzień Europy jest świętem idei integracji europejskiej służącym także 
poszerzeniu wiedzy mieszkańców na temat Unii Europejskiej. Jego 
lubelskie obchody w 2008 roku stały się wspaniałą promocją Europej-
skich Projektów Lublina, czyli projektów zrealizowanych przy wsparciu 
finansowym funduszy unijnych oraz źródeł zewnętrznych. Organiza-
torami wydarzenia były: Urząd Miasta Lublin, Europe Direct – Lublin 
oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, których 
wysiłki zmierzały do  zapoczątkowania tradycji radosnego świętowa-
nia tej ważnej rocznicy.
W czasie festynu mieszkańcy całego województwa mogli uczestni-
czyć w licznych grach i konkursach o tematyce unijnej. Odbyły się 
występy artystyczne lubelskich szkół, przedstawienie teatralne, pokaz 
wschodnich sztuk walki. Zorganizowana została także gra symulacyj-
na obrad Parlamentu Europejskiego, „Zostań młodym eurodeputowa-
nym”. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych wystawionych wzdłuż 
deptaka mieszkańcy Lubelszczyzny zapoznawali się z publikacjami 
na temat Unii Europejskiej i możliwościami jakie daje Polakom człon-
kostwo we Wspólnocie. 

 Dzień Europy
6. Lublin otrzymał Flagę 
Rady Europy

Rada Europy przyznała Miastu Lu-
blin Flagę jako wyraz pracy i zaan-
gażowania Miasta we współpracę 
międzynarodową oraz propago-
wanie idei zjednoczonej Europy. 
Flagę odebrał 22 listopada 2008 
roku w Trybunale Koronnym Pre-
zydent Adam Wasilewski z rąk 
Pani Danuty Jazłowieckiej, Wice-
przewodniczącej Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, 
która podkreśliła, iż wyróżnienie to 
jest wręczane w imieniu wszyst-
kich mieszkańców Unii Europej-
skiej, obywateli wszystkich 27 
państw członkowskich.
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 Dane o Urzędzie Miasta Lublin - dane kontaktowe

Urząd Miasta Lublin
Plac Łokietka 1
20-950 Lublin

e-mail: prezydent@lublin.eu

Więcej informacji na temat projektów Miasta Lublin
znajdą Państwo na stronie 
www.um.lublin.eu
w zakładce Europejskie Projekty Lublina.
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