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LUBLIN MIESZKAŃCÓW



MIESZKAŃCY WSPÓŁDECYDUJĄ



MIESZKAŃCY WSPÓŁDECYDUJĄ

55 MLN Budżet Obywatelski - 121 zrealizowanych projektów lublinian 

9 MLN Inicjatywa lokalna - 24 zrealizowane projekty lublinian 

2,8 MLN Zielony Budżet - 14 projektów mieszkańców 
zrealizowanych w całości, 25 częściowo lub wybranych lokalizacjach

250 MLN dla organizacji pozarządowych realizujących projekty dla i z mieszkańcami

antysmogowy panel obywatelski – sami mieszkańcy decydują jakimi 

narzędziami miasto ma walczyć o czyste powietrze



stały wzrost środków na projekty partycypacyjne



BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

• dodatkowe 4,5 mln zł na rozbudowę systemu 
monitoringu miejskiego - blisko 500 kamer           
w całym mieście 

• ponad 2 mln zł na dodatkowe patrole policji, 
szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych 

• 21 strażników miejskich dedykowanych 
poszczególnym dzielnicom  

• 56,5 tys. kontroli i 21 tys. interwencji                          
85% interwencji dotyczyło porządku, 15 % ruchu drogowego 

ECO PATROL STRAŻY MIEJSKIEJ



ZIELONE MIASTO

• rewitalizacja ważnych obszarów zielonych: Ogród Saski, Park 
Zawilcowa, w trakcie: Park Ludowy i Błonia pod Zamkiem 

•  ochrona 84 cennych przyrodniczo wąwozów i suchych dolin               
na terenie miasta 

•  projekt zagospodarowania doliny Bystrzycy - do 2028: 
uporządkowanie brzegów, budowa dodatkowych kładek, budowa plaż i miejsc 
do wypoczynków, dodatkowych ścieżek rowerowych i biegowych, budowa 
parków Nadrzecznego (Wrotków) i Rusałka (centrum), ogrodu 
Jordanowskiego (Tatary) 

• tysiące nowych drzew i setki tysięcy bylin 
•  47 nowych zielonych skwerów w centrum i w dzielnicach                         
•  program tworzenia łąk kwietnych - 5 łąk na terenie miasta              

i zielona sala wykładowa  
• troska o starodrzew: leczenie 600 najstarszych drzew                  
i ponad 5 tys. kasztanowców 

• zielony akcent na 700-lecie: dąb 700-lecia i następca „Baobabu” 
• rozpoczęcie programu zwalczania sinic w Zalewie Zemborzyckim



LEPSZY KONTAKT Z URZĘDEM

Skrzynka Dialogu – dialog@lublin.eu: 4 000 obsłużonych zgłoszeń

13 700 obsłużonych zgłoszeń  naprawmy.to

spotkania z mieszkańcami: ok 4 000 osób na bezpośrednich 
spotkaniach z prezydentem i mieszkańcami podczas przyjęć 
mieszkańców   

230 konsultacji społecznych i spotkań                        
z mieszkańcami na temat projektów dotyczących ich dzielnic 



SPORTOWY LUBLIN



SPORT DLA MIESZKAŃCÓW

650 MLN ZŁ NA SPORT W LATACH 2010-2018
•  29 mln zł na dodatkowe zajęcia sportowe  
•  ponad 5 tys. rocznie trenujących uczniów,                           

80 szkół biorących udział w programach sportowych 
•  166 sportowych klas profilowanych w 35 szkołach 
•  ponad 7 tys. maluchów w bezpłatnym programie nauki 
pływania  

•  11 tys. uczniów uczestniczących rocznie w bezpłatnych, 

pozalekcyjnych zajęciach sportowych 
•  5 mln zł na zajęcia na Orlikach z animatorami - dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych i seniorów  
• aktywność ruchowa i sport dla seniorów: Senioriada, Lubelskie 
dni Seniora, Aktywny Lublin  

•nowe, profesjonale obiekty sportowe: Arena Lublin,         
Aqua Lublin, Stadion Lekkoatletyczny, Centrum Łabędzia, stadion i hala 
lekkoatletyczna przy ZS Elektronicznych, kompleksy boisk przy 7 
szkołach, (w realizacji: stadion Sygnał, stadion Lublinianki, budowa hali 
sportowej przy XXXLO, budowa boisk przy ZS12)  



SPORT ZAWODOWY

650 MLN ZŁ NA SPORT W LATACH 2010-2018
• ponad 21,5 mln zł dla MKS Perła Lublin (dawniej SPR Lublin),                 

w ostatnim sezonie zdobyła trzy tytuły mistrzowskie: Puchar Polski Kobiet,         
EHF Challenge Cup, Superliga Kobiet  

• ponad 5,8 mln zł na odbudowę lubelskiego żużla – dziś drużyna 
Speed Car Motor Lublin na 1 miejscu w tabeli Nice 1. Ligi Żużlowej (2 klasa 
rozgrywkowa) na półmetku fazy zasadniczej, 9 zwycięstw i 1 remis w 10 kolejkach 

• prawie 11,5 mln zł na koszykówkę - drużyna TBV Start Lublin zajęła         
w minionym sezonie 9 miejsce w Energa Basket Lidze (najwyższa klasa 
rozgrywkowa w Polsce), drużyna Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin zajęła 
6 miejsce w fazie zasadniczej w Energa Basket Lidze Kobiet 

• ponad 12 mln zł dla Motoru Lublin, na którego sukcesy nadal czekamy.                
Lublin jednym z miast gospodarzy Mistrzostw Europy UEFA Euro U21  
w 2017 r., gospodarzem ceremonii otwarcia transmitowanej do 100 krajów świata, 
a Arena Lublin ugościła ponad 40 tys. kibiców  

•Lublin w 2019 r. będzie miastem gospodarzem                       
Mistrzostw Świata FIFA U20 w piłce nożnej  

• Lublin gospodarzem Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej 
Atletyce (25-27 maja) i Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce 
(20-22 lipca)



KULTURA PROMUJE LUBLIN



KULTURA W LUBLINIE

• dofinansowanie niemal 2 tys. projektów artystycznych 
• blisko 500 stypendiów na najciekawsze projekty artystyczne 
•  1000 wydarzeń kulturalnych, w tym ok 100 festiwali 

w których uczestniczyły setki tysięcy mieszkańców i turystów 

•  60 mln zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, 9 
nowych filii w dzielnicach 

•  4 nowe filie dzielnicowych domów kultury: Węglin, Czuby, 
Bronowice, Tatary 

•  nowe instytucje kultury: Teatr Stary i Warsztaty Kultury 
(realizator wielkich miejskich festiwali) 

•  ponad 8,2 mln zł na projekty kulturalne w 
dzielnicach i niemal 1000 zrealizowanych projektów 
zgłoszonych przez mieszkańców



MODA NA LUBLIN

w 2017 r. Lublin odwiedziło niemal pół miliona turystów  
– dwa razy więcej niż w roku 2016 r. 
  
96% osób, które odwiedziły Lublin chce tu znowu wrócić  

turyści krajowi przyjechali do Lublina z: mazowieckiego (30,6%), 
lubelskiego (11,3%), małopolskiego (9,9%), podkarpackiego (7,1%) 

turyści zagraniczni przyjechali do Lublina z: 

„LUBLIN TO ATRAKCYJNE 
MIASTO” UWAŻA:



WIELKI JUBILEUSZ 700 LECIA MIASTA

niemal wszyscy (97%) mieszkańcy Lublina słyszeli o tym,                 
że w 2017 roku Lublin obchodzi siedemsetną rocznicę nadania praw miejskich 

co drugi mieszkaniec Lublina (50%) brał udział w wydarzeniach 
Jubileuszu 

lublinianie najczęściej brali udział w pokazie fontann na placu 
Litewskim (81%), Nocy Kultury (79%), Carnavale 
Sztukmistrzów (77%) oraz Jarmarku Jagiellońskim (76%) 

co trzeci lublinianin uczestniczył w koncercie 
 „Zakochani w Lublinie” na Placu Zamkowym,  

co piąty w Mistrzostwach Europy UEFA Euro U21 w piłce nożnej  

78% mieszkańców Lublina pozytywnie oceniło obchody 
Wielkiego Jubileuszu 700-lecia miasta. Negatywną opinię na ten 
temat wyraziło zaledwie 3% ankietowanych 

94% lublinian jest dumnych z 700-letniej historii swojego 
miasta 

               Źródło: Raport Kantar Public „Mieszkańcy Lublina o obchodach 700-lecia Lublina” na zlecenie Urzędu Miasta Lublin


