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ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY AL. RACŁAWICKICH 
ORAZ UL. LIPOWEJ I PONIATOWSKIEGO
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77 tys. m2 warstwy ścieralnej nawierzchni

28 tys. m2 chodników

Ponad 5 km ścieżek rowerowych

400 km kabli energetycznych 
oraz światłowodów telekomunikacyjnych

6 km nowej kanalizacji deszczowej 
oraz zbiorniki retencyjne

Ponad 2 km sieci gazowej

190 słupów trakcyjnych

369 latarni oświetlenia

13 sygnalizacji świetlnych, w tym               
trzy nowe na ul. Grottgera, Rowerowej 
oraz Puławskiej

Zmiana geometrii skrzyżowania 
Al. Racławickich z ul. Poniatowskiego 
i ul. Sowińskiego

Buspasy

Zatoki z nawierzchni z betonu 
cementowego

Śluza rowerowa

Nowa zieleń – ponad 180 nowych 
drzew oraz 4,8 tys. krzewów

Wartość przebudowy głównego korytarza 
komunikacyjnego miasta to ponad 100 mln zł, 

z czego 85% dofinansowania stanowią 
fundusze europejskie.



WĘZŁY PRZESIADKOWE
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6 lokalizacji, w rejonie ulic: Franczaka „Lalka”, 
Zbożowej, Żeglarskiej, Granitowej, Osmolickiej, 
al. Kraśnickiej

2 parkingi Park&Ride

5 parkingów Kiss&Ride

5 parkingów Bike&Ride

67 miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych w ramach Park&Ride

21 miejsc postojowych w ramach 
parkingów Kiss&Ride

50 stojaków rowerowych

55 stanowisk dla pojazdów 
komunikacji miejskiej 

109 punktów oświetlenia

9 wiat przystankowych

10 ładowarek dla autobusów 
elektrycznych 

6 budynków socjalno-sanitarnych

Nowa zieleń – ponad 200 nowych 
drzew oraz blisko 10 tys. 
krzewów i bylin

Wartość inwestycji to ponad 38 mln zł, 
z czego 85% dofinansowania 

stanowią fundusze europejskie.



Budowa Dworca Metropolitalnego  |  KOMUNIKACJA MIEJSKA, 
REGIONALNA I KRAJOWA W NOWYM WYMIARZE I JEDNYM MIEJSCU
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18 tys. m2  – powierzchnia całkowita trzykondy-
gnacyjnego budynku dworca

Parking podziemny o powierzchni ok. 7,5 tys. m2 
na 174 samochody

Bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych 
oraz osób z niepełnosprawnościami

Zastosowanie szeregu rozwiązań w trosce 
o środowisko

43 perony odjazdowe komunikacji autobusowo-
busowej i komunikacji miejskiej z zadaszeniem

19 tys. m2 – powierzchnia placów manewrowych 
wraz z peronami

Modernizacja pobliskich ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 
1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej, rondo Sportow-
ców stanie się rondem turbinowym

Budowa nowego zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 
do ul. Dworcowej oraz budowa łącznika ul. Dwor-
cowej  i al. Piłsudskiego

Rozbudowa ul. Krochmalnej o dwie nowe drogi, z ponad 
120 miejscami postojowymi dla busów i autobusów

Instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transpor-
towych (ITS)

Przebudowa oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, 
kanalizacji deszczowej

Stan zaawansowania robót budowlanych przy budowie 
Dworca Metropolitalnego i  modernizacji układu 
drogowego w listopadzie 2021 r. wyniósł 25%, 
a ich wartość przekroczyła blisko 70 mln zł.

Budowa Dworca Metropolitalnego realizowana
jest z projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne 

dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowa-
nego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 

to około 300 mln zł, z czego ponad 178 mln zł 
stanowią środki unijne.
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BUDOWA I MODERNIZACJA ULIC, 
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I PARKINGÓW
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Budowa ul. Gralewskiego

Przebudowa fragmentu ul. Gospodarczej

Budowa chodników przy ulicach: Osmolickiej, Sławin-
kowskiej, Wygodnej, Krężnickiej, Czeremchowej 
oraz przy Franczaka „Lalka” 

Budowa i remont chodników m.in. w rejonie ul. Jagiełły, 
przy ul. Różanej, przy ul. Wołyńskiej, przy ul. Chrobrego

Nowy chodnik do przystanku PKP Lublin-Zachód 

Nowy chodnik łączący pętlę przy ul. Żeglarskiej z Zale-
wem Zemborzyckim

Rozpoczęcie inwestycji w zakresie wykonania ciągu 
pieszego łączącego ul. Berylową z ul. Onyksową

Remonty jezdni: ul. Nałkowskich na odcinku 
od ul. Romera do ul. Żeglarskiej, ul. Krakowskie Przed-
mieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja, 
ul. Namysłowskiego, Świętochowskiego, Brzóski, 
Lawendowej, Sokolej

Budowa miejsc parkingowych na ul. Krzemienieckiej 
i Zuchów oraz pomiędzy ul. Mełgiewską a Maszynową

Budowa parkingu przy ulicach Harnasie i Szpinalskiego

Budowa oświetlenia na ulicach: Kresowej, Montażowej, 
Gospodarczej i Hutniczej, Bajkowej i Baśniowej, Żela-
zowej Woli oraz na ul. Lipniak

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Północnej

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki 
wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąblowskiej oraz monitoring 
stacji naprawy rowerów

Budowa peronów przystankowych przy ul. Kasprowicza

W 2020 roku nakłady na inwestycje drogowe 
wyniosły ponad 88 mln zł, a na remonty ulic 
i chodników – 4 mln zł. W 2021 roku na tego 
rodzaju zadania inwestycyjne zaplanowano

128 mln zł oraz na remonty ulic 
i chodników – ponad 6 mln zł.



REMONTY CHODNIKÓW
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• ul. Lubartowska – od ul. Bajkowskiego do al. Solidarności
• ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różana
• ul. Elektryczna – przy SP nr 15
• ul. Wspólna – od ul. Dywizjonu 303 do ul. Pawiej
• ul. Polskiego Czerwonego Krzyża
• ul. Batalionów Chłopskich – na odcinku od ul. ks. Blachnickiego 
do posesji nr 8 lewa strona
• ul. Dzieci Zamojszczyzny – od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte 
Cassino z ul. Grabową po obu stronach
• ul. Przyjaźni – od strony budynku przy ul. Przyjaźni 2
• ul. Raabego – po stronie nieparzystej
• ul. Plagego i Laśkiewicza – na odcinku od skrzyżowania 
ul. Pogodnej i ul. Lotniczej do ul. Majdan Tatarski
• ul. Niepodległości – na odcinku od ul. Niepodległości 6 
do końcowego przystanku komunikacji miejskiej
• al. Piłsudskiego – od szkoły podstawowej w kierunku stacji paliw
• ul. 1 Maja – od ul. Wolskiej w kierunku ronda Lubelskiego Lipca ‘80
• ul. Zachodnia – od strony parzystej od ul. Nadbystrzyckiej
• ul. Harcerska – wzdłuż ul. Harcerskiej od nr. 33 do nr. 49
• ul. Kosmonautów – od ul. Kossaka do ul. Przerwy-Tetmajera

W trakcie realizacji: budowa ulicy Korzeniowskiego, przebudo-
wa ul. Herberta (od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego), 
budowa ulic Leszka i Ziemowita, budowa ścieżek rowerowych 

przy ul. Cukrowniczej (od boisk treningowych przy Arenie 
do ścieżki za mostem na Bystrzycy) oraz na al. Solidarności 

(od wjazdu do PZM do ul. Prusa), budowa oświetlenia 
na ulicach Tymiankowej i Biedronki, poprawa infrastruktury 

ul. Przepiórczej i Sieciecha, wykonanie ciągów pieszych 
od ul. Jana Pawła II do Kryształowej i od Kryształowej do Janta-
rowej, budowa oświetlenia ciągów pieszych w dzielnicy Szero-

kie, budowa oświetlenia na ul. Światowida, remont jezdni 
ul. Sempołowskiej, remont chodników przy ulicach: Północnej 

(na odcinku Kosmowskiej – Rogowskiego po stronie al. Solidar-
ności), Kochanowskiego (w rejonie posesji 13-5 obustronnie), 

Leśnej (w rejonie posesji 13-17, 12-18).

• ul. Legionowa – przy wjazdach do posesji wraz 
z poszerzeniem łuków poziomych zjazdu do budynku 
przy ul. Czwartaków 3
• al. Sikorskiego – po prawej stronie w kierunku ronda 
Honorowych Krwiodawców, na odcinku od kładki 
dla pieszych do ronda
• ul. Grażyny – od posesji nr 6 do Przedszkola nr 33
• ul. Jana Pawła II – w rejonie pomnika żołnierzy WiN
• w ramach remontów ulic: Namysłowskiego, Sempołow-
skiej, Brzóski, Lawendowej, Krakowskie Przedmieście



Zakończenie rewitalizacji przyrodniczej Parku Ludowego
PARK LUDOWY W LICZBACH
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22-hektarowy teren objęty rewitalizacją 

675 nowych drzew, 1512 krzewów, 1250 sadzonek bluszczu, 
2991 bylin oraz 24105 traw

8 km asfaltowych alejek

2-kilometrowa pętla komunikacyjna wokół parku

45-metrowa kładka łącząca oba brzegi Bystrzycy

2 zejścia do rzeki oraz przystań kajakowa

2 duże place zabaw ze strefami dla dzieci w różnym wieku, 
strefy linariów oraz aktywnego odpoczynku z siłownią 
zewnętrzną, 3 bulodromy, słupki i siatki do gry w siatków-
kę, place ćwiczeń workout i fitness oraz naturalne ścieżki 
rowerowe dla rowerzystów

Kilkaset obiektów małej architektury: 150 ławek parkowych, 
150 koszy na śmieci, 24 stoliki (w tym 12 z szachownicą), 
72 krzesła, 15 stolików piknikowych, 30 leżaków, 40 koszy 
na psie odchody oraz 7 poidełek

Dydaktyczna ścieżka trawiasta z 24 tysiącami traw ozdobnych

Park Ludowy dzięki kompleksowej rewitalizacji zyskał 
zupełnie nowe oblicze i stał się kolejnym zielonym 

punktem na mapie Lublina. Cieszy się ogromną 
popularnością lublinian, o czym świadczą statystyki – 

dziennie Park Ludowy odwiedza kilka tysięcy mieszkańców.

Ścieżka akustyczna z 11 przystankami oraz 20 instrumentami 
muzycznymi

Dydaktyczna ścieżka filozoficzna z 82 meblami granitowymi

3 różnej wielkości wybiegi dla psów

66 stojaków na rowery

320 aluminiowych 6-metrowych latarni oświetleniowych

90 budek lęgowych dla ptaków, 30 budek dla nietoperzy 
oraz 30 parkowych „uli” dla dzikich pszczół

15 kamer przy głównych ciągach komunikacyjnych włączonych 
do Smart Park, czyli systemu analizy obrazu z kamer
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ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY 
SZKÓŁ I PLACÓWEK
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Trwa budowa nowego segmentu przedszkolnego o pow. 
3 tys. m2  w Zespole Szkół nr 12 dla 300 przedszkolaków

Rozpoczął się pierwszy etap rozbudowy kuchni i stołówki 
oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej 
nr 52, aktualnie na etapie opracowywania przez wyko-
nawcę dokumentacji

Zaawansowane prace przy budowie nowej sali gimna-
stycznej wraz z zespołem boisk dla I LO im. S. Staszica

Kończy się przebudowa zabytkowego budynku Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów  – inwestycja 
jest w trakcie odbiorów technicznych

Remont budynku XXX LO

W przygotowaniu: 
Miasto posiada lub przygoto-
wuje dokumentację (koncep-
cje, projekty) dla wielu innych 

zadań oświatowych m.in. 
dla przebudowy pomieszczeń 
na parterze VII LO pod funkcję 
przedszkola, budowy nowej 

szkoły na Ponikwodzie, boiska 
dla nowej szkoły przy ul. Bery-
lowej, przebudowy budynków 
Przedszkoli nr 66 i 78, termo-
modernizacji budynków IV LO
i V LO, oświetlenia boisk spor-
towych przy SP nr 43, budowy 
części hotelowej dla Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii 

oraz budowy windy 
zewnętrznej dla ZSE.



TERMOMODERNIZACJE SZKÓŁ
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Zakończono termomodernizacje szkół i placówek oświatowych: 
SP nr 6, SP nr 18, SP nr 20, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, 
Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Bursy 
nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych

Termomodernizacje realizowane są 
z dwóch projektów unijnych z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. Głównym 

celem tych projektów było zwiększenie 
efektywności energetycznej w 9 szkołach 

i placówkach oświatowych na terenie Miasta 
Lublin. Łączna wartość projektów wyniosła 

ponad 31,5 mln zł, z czego wartość dofi-
nansowania to 16,3 mln zł.

W 2021 roku nakłady 
na inwestycyjne 

zadania oświatowe
i remonty budynków 

wyniosą 
ponad 85 mln zł.
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NOWA INFRASTRUKTURA 
MIEJSKA
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• Bioteka  – nowa filia MBP przy Al. Racławickich
• rozpoczęcie przebudowy pomieszczeń przy ul. Herberta 
pod funkcję domu kultury
• sieć kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek
• budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Farmaceutycznej
• odwodnienie ul. Zawilcowej
• nowa infrastruktura na cmentarzu komunalnym na Majdanku
• modernizacja budynków MOPR, ZSTK – budowa wymiennikowni ciepła
• przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 30
• remont mini boiska przy Szkole Podstawowej nr 16
• ogrodzenie szkoły i boiska przy Szkole Podstawowej nr 20
• system nawodnienia płyty boiska Sygnał przy ul. Zemborzyckiej
• plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Krasińskiego
• nowe wyposażenie placu zabaw przy ul. Peowiaków
• nawierzchnia pod urządzeniami siłowni i placu zabaw przy ul. Herbowej
• nowe urządzenia w mini parku dla dzieci i seniorów na osiedlu Karłowicza
• plac zabaw w rejonie ul. Szerokie
• nowy piłkochwyt na boisku przy ul. Wspólnej oraz przy mini boisku 
przy ul. Szafirowej
• budynek przy boisku rugby przy ul. Magnoliowej (w trakcie realizacji)
• nowe miejsce spotkań (altanka) w okolicy ul. Baśniowej 
(w trakcie realizacji)

• budowa nowych skwerów: „Lasek Sławin”, 
przy ul. Głuskiej, między blokami przy ul. Monta-
żowej i ul. Motorowej (w trakcie realizacji)
• przebudowa placu zabaw przy filii Przedszkola 
nr 5 przy ul. Spokojnej (w trakcie realizacji)
• wykonanie dokumentacji oraz budowa placu 
zabaw przy ul. Bluszczowej (w trakcie realizacji)

W przygotowaniu m.in.: rewi-
talizacja boiska przy SP nr 31, 

boisko do piłki koszykowej 
na Węglinie Południowym, 
skwer „Zawistowskiego” 

przy ul. Misjonarskiej, projekt 
skweru u zbiegu ul. Filaretów 
i ul. Bursztynowej, przebudo-

wa drogi dojazdowej przy 
ul. Pana Wołodyjowskiego, 

utworzenie wybiegu dla psów 
na skwerze w rejonie ul. Filare-

tów i ul. Głębokiej, budowa 
chodnika w okolicy bloku przy 
ul. Domeyki i Samsonowicza.



OCHRONA TERENÓW ZIELONYCH
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    • uchwalono 19 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

    • dla 8 obszarów przystąpiono do opracowania planów lub zmiany mpzp

    • w ciągu ostatniego roku pokrycie miasta miejscowymi planami 

       zagospodarowania przestrzennego wzrosło o około 150 ha

PLANY MIEJSCOWE

Działania planistyczne w kierunku objęcia ochroną 
terenów zielonych

    • rejon ul. Rumiankowej

    • obszar położony na północ od projektowanej 

       ul. Zelwerowicza a granicą miasta

    • tereny przy ul. Kazimierza Wielkiego

    • rejon ulic: Lipskiej, Ziołowej i Zagajnikowej

    • rejon ul. Janowskiej

    • rejon ul. Pliszczyńskiej

    • rejon ul. Dębowej i Goździkowej

    • rejon wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju

    • rejon ulic: Berylowej i Kwarcowej



NOWOCZESNA I EKOLOGICZNA 
KOMUNIKACJA MIEJSKA
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• 15 fabrycznie nowych trolejbusów przegubowych na ulicach miasta –
te niskopodłogowe i klimatyzowane pojazdy, to pierwsze w Polsce prze-
gubowe trolejbusy Solaris z nadwoziem IV generacji po modyfikacji design, 
nowe przegubowce obsługują linie 156, 158 i 160

• umowa na zakup 7 autobusów elektrycznych przegubowych wraz 
z 4 ładowarkami do ich ładowania o wartości 22,8 mln zł, z terminem 
dostawy do 30 maja 2023 r. 

• umowa na zakup i dostawę urządzeń do dezynfekcji powietrza 
w 250 pojazdach komunikacji miejskiej

• plany zakupu autobusu zasilanego wodorem wraz z instalacją 
do tankowania – w tej sprawie podpisano list intencyjny w celu zapewnie-
nia ciągłości dostaw wodoru, to niezbędny krok poprzedzający ogłoszenie 
procedury przetargowej

2021 rok to dla Lublina ważny moment – 20 autobusów elektrycznych 
rozpoczęło obsługę liniową. Po finalizacji wszystkich dotychczasowych 
kontraktów na zakup autobusów elektrycznych, w 2023 roku lubelska 

flota będzie liczyć ich 39, w tym 7 przegubowych.

   • 1 października 2021 - 
start systemu

 • liczba zarejestrowanych 
kart/aplikacji w systemie Lubika 

to ponad  35 700

 • aplikacja mobilna Lubika 
została pobrana 

blisko 20 400 razy

• blisko 28 400 wpłat 
na elektroniczną portmonetkę 

w aplikacji

• w kasownikach EMV 
ponad 16 700 transakcji

• 58 100 osób skorzystało 
z taryfy przystankowej

• blisko 2500 zakupionych 
biletów okresowych w sklepie 

internetowym 

NOWY SYSTEM 
BILETU KOMUNIKACJI 

AGLOMERACYJNEJ LUBIKA



ROZWÓJ MIKROMOBILNOŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
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• nowy sezon Lubelskiego Roweru Miejskiego 
w zmienionej formule 

• 100 parkingów dla hulajnóg, tworzących 
tzw. Strefy Mobilności

• buspasy dla motocyklistów, oznakowanych 
i nieoznakowanych pojazdów Policji oraz oznako-
wanych pojazdów Straży Miejskiej 

• piktogramy przekreślonego telefonu
komórkowego przy 18 przejściach dla pieszych 

• Bezpieczna Droga – 42 strażników ruchu 
drogowego dbających o bezpieczeństwo uczniów 
na przejściach dla pieszych

• program Bezpieczna Szkoła – funkcjonariusze 
Straży Miejskiej Miasta Lublin pełnią służbę bezpo-
średnio w siedzibach 11 szkół podstawowych

• program Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY – program 
realizowany we współpracy z Komendą Wojewódz-
ką Policji w Lublinie i Strażą Miejską Miasta Lublin

• powołanie Oddziału Szkolno-Profilaktycznego 
Straży Miejskiej Miasta Lublin, który zajmuje się 
działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowa-
nymi do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz bez-
pieczeństwem w szkołach

• stworzenie koncepcji i przeprowadzenie 
konsultacji woonerfów w centrum miasta
• rozbudowa systemu miejskiego monitoringu
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Miasto Lublin po raz 10. „Samorządowym 

Liderem Edukacji” 

I nagroda dla Miasta Lublin w kategorii 
Duże Miasta w konkursie Innowacyjny Samorząd 

za Portal „Stawiamy na zawodowców”



PROJEKTY OŚWIATOWE

22
 lis

to
pa

da
 20

20
 –

 22
 lis

to
pa

da
 20

21

 • 10 projektów nieinwestycyjnych i 3 projekty  
infrastrukturalne współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej, m.in. na wyposażenie pracow-
ni i warsztatów szkolnych, zakup pomocy dy-
daktycznych oraz rozwój e-usług w oświacie

• ogólna wartość projektów –  53 mln zł, z czego 
wysokość dofinansowania z UE  to 30,8 mln zł

• zwiększenie wykorzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych w administracji 
ublicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług 
publicznych w dziedzinie oświaty w Lublinie

• ponad 1000 uczniów i 300 nauczycieli 
objętych wsparciem w projektach

• prawie 500 zrealizowanych staży zawodowych 
dla uczniów 

• blisko 5 mln zł na wyposażenie pracowni 
i warsztatów szkolnych oraz zakup pomocy 
dydaktycznych 

• organizacja dodatkowych zajęć specjalistycz-
nych dla uczniów szkół zawodowych oraz 
wsparcie uczniów w zakresie zdobywania 
dodatkowych uprawnień

• realizacja dodatkowych staży zawodowych

• doskonalenie nauczycieli

• doposażenie pracowni w szkołach

• doposażenie szkół w sprzęt komputerowy 
służący do prowadzenia kształcenia na odle-
głość

• wdrożenie innowacyjnych form nauczania 
oraz narzędzi współpracy szkół zawodowych, 
pracodawców i samorządu – Portal „Stawiamy 
na zawodowców”



WSPARCIE DLA NAJZDOLNIEJSZEJ 
MŁODZIEŻY
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Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
– 454 najzdolniejszych uczniów lubelskich szkół otrzymało 
stypendia na łączną kwotę ponad 300 tys. zł

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia 
centralnego, olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie 
Miasta Lublin – stypendium dla 29 lubelskich studentów 
na łączną kwotę blisko 180 tys. zł

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów – 
stypendium naukowe dla wybitnie uzdolnionych 47 studentów 
i 30 doktorantów, na łączną kwotę około 830 tys. zł

Wydatki bieżące 
na funkcjonowanie 
jednostek oświaty 

prowadzonych przez 
Miasto Lublin w 2020 roku 

wyniosły 
ponad 700 mln zł.
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PLAN DLA DZIELNIC

Szereg spotkań, spacerów
 i warsztatów z mieszkańcami, 

Radami Dzielnic, lokalnymi działa-
czami i liderami opinii, których 

efektem będzie „Plan dla Dzielnic” 
stworzony zgodnie z ideą miasta 

15-minutowego. Dokumenty stano-
wić będą opis priorytetów rozwojo-
wych w konkretnej dzielnicy, odpo-

wiadających potrzebom lokalnej 
społeczności, w perspektywie 

najbliższych lat.

BUDŻET OBYWATELSKI

• zmiany w VIII edycji BO – w 2021 roku w efekcie kon-
sultacji zasad VIII edycji zniesiono konieczność realizacji 
projektu ogólnomiejskiego w dwóch dzielnicach, wyłą-
czono projekty polegające tylko na sporządzeniu doku-
mentacji, obniżono kwoty projektów ogólnomiejskich 
do 1 mln zł
      
• szkolenie dla nauczycieli lubelskich szkół – jak prowa-
dzić lekcje o Budżecie Obywatelskim

• w VII edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 156 
pomysłów, do głosowania przeszło 91, wybrano do reali-
zacji 40 projektów (31 dzielnicowych, 9 ogólnomiejskich)

• w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 
214 projektów (136 dzielnicowych i 78 ogólnomiejskich), 
głosowano na 154 projekty, w głosowaniu wzięło udział 
19 783 mieszkańców, do realizacji wybrano 41 projektów 
(32 dzielnicowe, 9 ogólnomiejskich)

SZKOLNE BUDŻETY 
OBYWATELSKIE

10 zakwalifikowanych placówek otrzy-
mało środki w wysokości 4 tys. zł 
oraz wsparcie organizacyjne i meryto-
ryczne w przeprowadzeniu na swoim 
terenie Szkolnego Budżetu Obywatel-
skiego
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ZIELONY BUDŻET JUŻ PO RAZ PIĄTY

Nowa odsłona Zielonego Budżetu: 
• edycje tematyczne – w tym roku nabór odbywa się pod 
hasłem „Miejsca dla Ciebie”, czyli parki kieszonkowe i mini 
skwery

• zmieniono okres realizacji projektów – mimo że nabór wnio-
sków nadal będzie miał charakter coroczny to projekty będą 
mogły być realizowane w ciągu roku lub dwóch lat budżetowych

• uproszczona procedura – mieszkańcy nie muszą składać 
gotowych projektów, wystarczy, że wskażą działkę miejską, 
na którą mają ciekawy pomysł

75 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców – aktualnie 
trwa ich ocena formalna

22
 lis

to
pa

da
 20

20
 –

 22
 lis

to
pa

da
 20

21

829 nowych drzew liściastych 
w 50 lokalizacjach pojawi się w prze-
strzeni Lublina dzięki realizacji projek-
tu z Budżetu Obywatelskiego „Lublin 
przeciw zanieczyszczeniu powietrza – 
drzewa dla każdej dzielnicy” – opraco-
wanie wspólne z mieszkańcami mapy 

nasadzeń, a następnie posadzenie 
drzew w 25 dzielnicach.

Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
blisko 2 mln zł na realizacę 36 projektów
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1. miejsce dla Lublina w Rankingu 

Miast Zielonych „Forbesa”

1. miejsce dla Miasta Lublin w Raporcie 
Europolis – zielone miasta. Polskie 

miasta na rzecz klimatu, środowiska 
i zdrowia mieszkańców



NOWA ZIELEŃ

• stworzenie projektów ogrodów w ramach projektu z Zielonego 
Budżetu „Ogrody deszczowe. Dobrze nawodnione miasto” -  z ponad 
40 propozycji lokalizacji wybrano osiem, dla których zaprojektowane 
zostaną obiekty małej retencji

• łąki kwietne i słoneczniki na powierzchni ponad 11 tys. m2

• przy ul. Krakowskie Przedmieście posadzono szpaler 13 dużych lip

• 176 drzew oraz ponad 10,5 tys. krzewów, bylin, traw ozdobnych 
i róż w 17 lokalizacjach Lublina 

• w trakcie realizacji są projekty Zielonego Budżetu w zakresie  
nowych nasadzeń: przy ul. Zelwerowicza – na odcinku od ul. Koncerto-
wej do Poligonowej, ul. Gęsia – wzdłuż ulicy do skrzyżowania z ul. Kora-
lową, ul. Sierpińskiego – na odcinku od ul. Zamenhofa do Świętochow-
skiego, ul. Zygmunta Augusta, ul. Filaretów – na odcinku pomiędzy 
ul. Pana Tadeusza a Rymwida, na skwerze przy placu zabaw 
na ul. Jastrzębiej, przy ul. Tymiankowej, w rejonie ul. Szczecińskiej 
oraz ul. Marii Curie-Skłodowskiej
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W OCHRONIE DRZEW I ZIELENI

• 5 nowych drzew otrzymało status pomnika przyrody

• rozpoczęta procedura ustanowienia kolejnych 
23 drzew pomnikami przyrody, w tym m.in. 
w Starym Gaju 

• walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – 
na najcenniejszych kasztanowcach założono blisko 
300 pułapek

• zrównoważone zarządzanie trawnikami w ramach 
programu „Tu kosimy rzadziej” 

• ochrona najcenniejszych drzew
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DZIAŁANIA NA RZECZ 
CZYSTEGO POWIETRZA

• Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) – wysokość 
dotacji ponad 800 tys. zł

• Akcja „Wymień piec – zyskaj zdrowie” 

• Kampania „Miasto to też Twój dom – Masz wpływ na dobrą 
atmosferę”

• Kampania informacyjna z zakresu gospodarki odpadami 
ZERO WASTE 

• Kampania „Miasto to też Twój dom – dbaj o czystość Miasta”

• Program ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina 
"Złap deszczówkę" – 450 tys. zł na realizację programu 

• Program usuwania azbestu – odebrano 160 Mg odpadów 
ze 101 nieruchomości
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Dron w ochronie powietrza 
w 2021 roku Wydział 

Bezpieczeństwa Mieszkańców 
i Zarządzania Kryzysowego 
przekazał Straży Miejskiej 
Miasta Lublin dron wraz 

z osprzętem umożliwiającym 
m.in. kontrolę stanu powie-

trza oraz jakość paliw 
spalanych w kotłach.



DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIERZĄT

• „Pomóżmy dzikim zwierzętom” 

• „Uwaga jeże” 

• „Stop komarom! Witajcie jerzyki!”

• „Projekt Czynnej Ochrony Nietoperzy 
    w Dolinie Bystrzycy” 

• „Zasiej sobie łąkę” 

• „Akcja Sterylizacja”

• „Nie kupuj! Adoptuj!” 

• Lubelskie przedszkolaki wspierają jeże

• Akcja ratowania żab podczas wiosennych migracji
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Nowoczesne usługi społeczne
DLA SENIORÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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• rozwój usług środowiskowych w ramach „Kompleksowej 
opieki domowej” – opieka domowa, opieka wytchnieniowa 
(w formule dziennej i nocnej) oraz usługi transportowe, 
pomoc w drobnych domowych naprawach, usługi kosmetycz-
ne i fryzjerskie; łączna wartość projektu to niemal 6,7 mln zł, 
w tym wkład własny miasta to ponad 1 mln zł

• II edycja Programu „SOS dla Seniora” –  600 opasek 
alarmowych, z których skorzystało 676 osób

• realizacja programu opieki wytchnieniowej finansowanej 
z Funduszu Solidarnościowego oraz realizacja usługi
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

W 2021 roku przyjęto strate-
giczne dokumenty Miasta 
Lublin z zakresu polityki 

społecznej: Strategia Rozwią-
zywania Problemów Społecz-

nych Miasta Lublin 2021-
-2030, Program działań 

Miasta Lublin na rzecz miesz-
kańców z niepełnosprawno-
ściami na lata 2021-2025, 

Program Wsparcia i Aktywiza-
cji Społecznej Seniorów na 

terenie Miasta Lublin w latach 
2021-2025, Miejski Program 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Lubli-
nie na lata 2021-2025, 

Program Zdrowie dla Lublina 
na lata 2021-2025.



Pomoc społeczna
WSPARCIE INSTYTUCJONALNE
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• uruchomienie  Środowiskowego  Ośrodka  Wsparcia „Kalina” – usługi dzienne 
z rehabilitacją (30 miejsc) i całodobowe, w tym opieka wytchnieniowa (30 miejsc) 

• zakończenie  odbudowy i powrót mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej 
im. Matki Teresy z Kalkuty po pożarze w sierpniu 2020 r.

• finalizacja budowy i utworzenie Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej 
dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 24 miejsca pobytu całodobowego 
i 26 dziennego

• 2 kolejne Kluby Seniora w dzielnicach Czechów Północny oraz Wieniawa 

• 2 nowe Punkty Opieki Domowej w dzielnicy Czechów Północny i Południowy 
oraz Czuby Północne świadczące wsparcie m.in. poprzez dowóz obiadów 
do miejsca zamieszkania 

• kontynuacja działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjne-
go przy Domu Pomocy Społecznejdla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie



Pomoc społeczna
WSPARCIE SPECJALISTYCZNE 
W KRYZYSIE
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• uruchomienie Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego 
przy ul. Północnej – całodobowe, nieodpłatne wsparcie psy-
chologiczne i terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych; nowe 
mieszkania interwencyjne oferujące 20 miejsc doraźnego, 
całodobowego schronienia  

• kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu przeciw-
działania przemocy w rodzinie – bezpłatne warsztaty dla 
pracowników placówek oświatowych i placówek ochrony zdro-
wia o zasadach wdrażania i realizacji procedury „Niebieskie 
Karty”, a także o sposobach reagowania na symptomy prze-
mocy wśród rodzin uczniów oraz pacjentów

• reorganizacja i standaryzacja całodobowych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych   w bardziej kameralne 
i rodzinne formy – 20 placówek  wspierających dzieci pozba-
wione opieki rodziców, dysponujących łącznie 242 miejscami

Miasto Lublin w 2021 roku 
zostało zaproszone przez 

ogólnopolski Związek Dużych 
Rodzin Trzy Plus do wzięcia 

udziału w procesie certyfikacji 
jako samorząd przyjazny 
rodzinom – zaproszenie 

do aplikowania o ten certyfi-
kat stanowi wyróżnienie 

za dotychczasowe działania 
w obszarze polityki rodzinnej.
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MIEJSKIE PROGRAMY 
Z ZAKRESU POLITYKI ZDROWOTNEJ

• Profilaktyka próchnicy – w 2020 roku opieką objęto 6 058 
uczniów, zaś w 2021 r.  ok. 6 tys. uczniów

• Szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego – 
w 2020 roku zaszczepiono 537 dziewczynek, w 2021 r. pierwszą 
dawkę przyjęło już 494 dziewczynek

• Szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 
w 2020 roku zaszczepiło się 5,5 tys. seniorów, środki na ten cel 
to 370 tys. zł

• Wykrywanie wad wzroku i zeza dla uczniów  klas II szkół podsta-
wowych – w latach 2020 i 2021 działaniami objęto łącznie 4 tysięcy 
uczniów

• Program „Jedz z głową” – badaniami przesiewowymi objęto 
2557 uczniów z 38 szkół, a różnego typu warsztatami – 
2737 uczniów, 525 rodziców/opiekunów, 68 wychowawców/nauczy-
cieli, 36 dyrektorów szkół oraz 116 pracowników stołówek szkolnych
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Miasto prowadzi stałe działania związane z epidemią COVID-19, m.in. zorganizowa-
nie miejskiego Punktu Szczepień Powszechnych w Hali Icemanii, gdzie od maja do lipca 

wykonano prawie 15 tys. szczepień, prowadzenie infolinii dotyczącej szczepień 
oraz organizacji transportu na szczepienie dla osób niesamodzielnych, promocji szcze-

pień oraz organizacji akcji „Przystanek Szczepienie”, szczepienia osób bezdomnych.

• Opieka paliatywna i hospicyjna – w roku 2020 pomoc objęła 10 dzieci i 29 pacjentów 
dorosłych

• Program profilaktyki czerniaka – w roku szkolnym 2020/2021 programem objętych 
zostało 1122 uczniów z 9 szkół, w roku szkolnym 2021/2022 – przystąpiło 26 szkół

• Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022,
w IV kwartale 2020 r. ruszył  program „Szkoła ProMOCji Zdrowia”
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• nowe Biuro Obsługi Mieszkańców zlokalizowane przy ul. Wolskiej 11 z 5 stanowiskami obsługi, z dobrym 
połączeniem komunikacyjnym

• rozbudowa e-usług w zakresie geodezji: PORTAL KOMORNIKA, NARADA KOORDYNACYJNA, PORTAL 
BRANŻYSTY, PORTAL PROJEKTANTA oraz partycypacji społecznej – w zakresie Budżetu Obywatelskiego, 
Zielonego Budżetu, inicjatywy lokalnej oraz konsultacji społecznych

• uruchomienie kolejnych e-usług w zakresie planowania przestrzennego (wypis i wyrys z mpzp, wnioski 
do mpzp), a także systemu Contact Center

• kontynuacja projektu oświatowego EDU-Lublin – zintegrowany system informatyczny dla jednostek oświatowych

EDU-Lublin w liczbach

• 56 000 uczniów w centralnym miejskim dzienniku elektronicznym
• 10 000 pracowników oświaty pracujących w zintegrowanym systemie obejmującym 27 obszarów funkcjonalnych
• 50 000 uczniów i nauczycieli uzyskało dostęp do narzędzi do nauki zdalnej w chmurze  
• 153 jednostki oświatowe, objęte wdrożeniem systemu, uzyskały bezpieczny i szybki dostęp do miejskiej sieci    
    szerokopasmowej

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA MIESZKAŃCA
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Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną 
Strategię Lublin 2030 – wypracowany metodami partycypacyjnymi, wspólnie z mieszkańcami dokument 
stanie się narzędziem zarządzania przyszłością miasta w perspektywie 10 lat. 
15 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu Strategii, które potrwają do 20 grudnia

Program Visiting Professors in Lublin –  wsparcie lubelskich uczelni w rozwoju ich umiędzynarodowienia, 
budowania potencjału dydaktycznego oraz wzmacniania współpracy międzynarodowej – 50 tys. zł na I edycję

Program Wspierania Inicjatyw Akademickich – wsparcie materialne inicjatyw w zakresie rozwoju
akademickości miasta – 47 tys. zł na I edycję

Powołanie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina
przy Prezydencie Miasta Lublin – konsultowanie spraw związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym 
Lublina oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie

Konkurs Kreatywne Vouchery – wsparcie finansowe dla wspólnych projektów łączących przedsiębiorcę
z sektora Kreatywnego oraz mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę – 178 tys. zł

POTENCJAŁ LUBLINA
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MIASTO KULTURY I DZIELNICE KULTURY

NOWOŚCI DLA TURYSTÓW
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• City Talks. Audioprzewodnik po Lublinie – 
aplikacja z opowieściami o Lublinie składająca się 
z 200 2-minutowych nagrań – „mikrohistorii” 
przypisanych do miejsc w Lublinie oznaczonych 
pinezką na mapie

• Trippass – ogólnopolska karta turysty, czyli 
pakiety darmowych wejść oraz zniżek do kilku-
dziesięciu atrakcji położonych w czterech
miastach (Gdańsku, Giżycku, Opolu oraz Lublinie) 
uczestniczących w projekcie

• 3 nowe pokazy multimedialne na fontannie 
na Placu Litewskim – Wieniawski Impro – pokaz 
„światło i dźwięk” inspirowany twórczością Hen-
ryka Wieniawskiego, Symfonia Nauki – prezentu-
jący potencjał lubelskiego środowiska naukowego 
oraz „Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego” 
– animacja na mgiełce wodnej o 100-letniej 
historii przemysłu  lotniczego w Lublinie

• dotacje w 9 konkursach ofert przyznano                              
152 projektom na kwotę 2,5 mln zł. Ponadto           
w trybie pozakonkursowym w 2020 r. przyznano 
dotacje dla 9 ofert na łączną kwotę 88 tys. zł,                 
a w roku  2021 – dla 15 ofert na kwotę 129 tys. zł

• 57 stypendiów na realizację projektów arty-
stycznych lub z zakresu upowszechniania kultury 
na łączną kwotę ponad 480 tys. zł

• 54 stypendia za osiągnięcia o randze ogólno-
polskiej lub międzynarodowej 
na kwotę 31,3 tys. zł



WYDARZENIA I PROJEKTY
MIĘDZYNARODOWE

22
 lis

to
pa

da
 20

20
 –

 22
 lis

to
pa

da
 20

21

• Projekt „Portal” –  to instalacja przypominająca wirtualne drzwi 
łączące mieszkańców dwóch miast – Lublina i Wilna, która poprzez 
kamery i duży okrągły ekran umożliwia  przekazywanie obrazu w czasie 
rzeczywistym

• X Jubileuszowa edycja Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 
2021 – tematem przewodnim tegorocznej edycji było "Miasto i Region 
2030", w wydarzeniu udział wzięło uczestników
    
• Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa 
historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie – działania po stronie 
Lublina dotyczą m.in. Rewitalizacji Baszty Gotyckiej, wykonania makiety 
Starego Miasta z przełomu XVI i XVII w. oraz organizacji Festiwalu 
Legend Lubelskich
    
• „MOVE IT like Lublin” – inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju 
transportu publicznego w Kiszyniowie, Miasto Lublin występuje w roli 
partnera i mentora, poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego miastu 
Kiszyniów w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w transporcie 
publicznym
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Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdobył tytuł Europejskiej 
Stolicy Młodzieży. Jest to tytuł przyznawany na okres jednego roku 
przez Europejskie Forum Młodzieży – niezależne zrzeszenie ponad 
100 młodzieżowych rad i organizacji europejskich. Celem inicjatywy 
jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa 
w podejmowaniu decyzji w mieście oraz wzmocnienie tożsamości 
europejskiej.

W ramach ESM zaplanowano ponad 80 wydarzeń podzielonych 
na trzy sekcje:

• Miasto dla młodzieży – działania zaprojektowane przez „miasto” 
dla młodzieży
• Młodzież dla miasta – projekty/inicjatywy młodzieżowe
• Młodzież i miasto – współpraca i partnerstwo pomiędzy młodzieżą 
i „miastem”, na rzecz planowania i realizacji wspólnych działań

Niektóre działania realizowane w 2021 r. w ramach ESM2023:

    • stypendia dla młodych zajmujących się twórczością artystyczną
i upowszechnianiem kultury

    • #poznajmy się!, czyli badania ankietowe wśród młodych
    • spektakl cyrkowy Fundacji Sztukmistrze pt. "weLAND", Festiwal

młodzieżowy Chonabibe, XI Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal
Filmowy „Unia Film Festiwal, nagrody dla młodych animatorów

Żurawie 2021, spotkania wolontariackie

ESM 2023
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LUBLIN GOSPODARZEM
OGÓLNOPOLSKICH
I MIĘDZYNARODOWYCH WYDARZEŃ
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• Superpuchar Polskiej Ligi Siatkówki 2015-2020
• Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu
• Basketball Champions League 2020 – po raz pierwszy w Lublinie
mecze koszykarskiej ligi mistrzów
• Turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski Koszykarzy 2021
• Suzuki Boxing Night – w pierwszej połowie 2021 r. odbyły się trzy 
Gale Boksu Olimpijskiego
• Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu – 
zawody kwalifikacyjne do Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021
• Zawody Otylia Swim Cup
• Finał Fortuna Pucharu Polski: Raków Częstochowa – Arka Gdynia
• 75. PZLA Mistrzostwa Polski Juniorów U20
• 2021 Orlen Lublin FIM Speedway Grand Prix of Poland – dwie rundy
Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Świata

• 78. Tour de Pologne – po dwunastu latach Tour de Pologne wrócił
na Lubelszczyznę – kolarze rozpoczęli rywalizację w centrum Lublina
• PZLA Drużynowe Mistrzostwa Polski 2021 – Finał Ekstraklasy Ligi LA
• Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów na żużlu
• Superpuchary Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

Lublin z renomą wzorowego organizatora co roku jest gospodarzem 
ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Miejskie programy m.in. MISTRZ pozwalają na przygotowanie się 
najlepszym sportowcom do największych imprez sportowych,

jak Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata.



SPORT
DLA WSZYSTKICH

22
 lis

to
pa

da
 20

20
 –

 22
 lis

to
pa

da
 20

21

•  20 mln zł na zadania w zakresie 
upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

•  1,2 mln zł na organizację pozalekcyjnych 
zajęć sportowych dla uczniów

•  200 tys. zł na utrzymanie boisk osiedlowych

•  130 tys. zł na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku

• Sportowe projekty z Budżetu Obywatelskiego: 
Miasta Lublin w 2021 roku:

- „Aktywne Pokolenie” –
wartosc projektu 200 tys. zł 
- „Aktywny Lublin” –
wartosc projektu 199 tys. zł
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• 1. miejsce Lublina w Rankingu Miast Zielonych „Forbesa”

• 1. miejsce Miasta Lublin w Raporcie Europolis – zielone miasta. 
Polskie miasta na rzecz klimatu, środowiska i zdrowia mieszkańców

• I nagroda w kategorii Duże Miasta w konkursie Innowacyjny 
Samorząd za Portal „Stawiamy na zawodowców”

• Miasto Lublin po raz 10 „Samorządowym Liderem Edukacji” 

• 3. miejsce w Rankingu „Miast Przyjaznych dla Biznesu” 
Magazynu Forbes w kategorii miast powyżej 300 tys. mieszkańców

• Nagroda w konkursie Eco-Miasto w kategorii „Zrównoważony transport” 
Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców m.in. za osiągnięcie 30% udziału
taboru niskoemisyjnego we flocie transportu publicznego

PRESTIŻOWE NAGRODY

Nagrody dla Prezydenta Krzysztofa Żuka: Nagroda Polskiej Rady 
Ekumenicznej za szczególne zasługi na rzecz ruchu ekumenicznego, 
tytuł Samorządowca Roku 2020 przyznany przez Pismo Samorządu 

Terytorialnego „Wspólnota”, Medal Komisji Edukacji Narodowej 
za „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” oraz Medal 

Edukacyjny „Samorządowiec 30-lecia” w konkursie 
„Samorządowy Lider Edukacji”

• Wyróżnienie dla Lublina w „Rankingu elektromobilnych miast. 
Jak polskie samorządy wprowadzają rewolucję w transporcie?”
za wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla elektromobilności i zrównowa-
żonego transportu. Lublin doceniono również w kategoriach
czyste powietrze (3. miejsce) i transport rowerowy (4. miejsce)

• Tytuł „Gmina na 5!” za jakość komunikacji samorządu z przedsiębior-
cami drogą elektroniczną



• Superpuchar Polskiej Ligi Siatkówki 2015-2020
• Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu
• Basketball Champions League 2020 – po raz pierwszy w Lublinie
mecze koszykarskiej ligi mistrzów
• Turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski Koszykarzy 2021
• Suzuki Boxing Night – w pierwszej połowie 2021 r. odbyły się trzy 
Gale Boksu Olimpijskiego
• Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu – 
zawody kwalifikacyjne do Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021
• Zawody Otylia Swim Cup
• Finał Fortuna Pucharu Polski: Raków Częstochowa – Arka Gdynia
• 75. PZLA Mistrzostwa Polski Juniorów U20
• 2021 Orlen Lublin FIM Speedway Grand Prix of Poland – dwie rundy
Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Świata

Działamy dalej, 
mamy jeszcze wiele do zrobienia


