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Założenia organizacyjne 

W dniach 9–11 grudnia 2021 r. na kanałach społecznościowych miasta odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami 
w ramach formuły wysłuchania publicznego dotyczącego założeń projektu nowej strategii rozwoju Lublina. Wysłu-
chanie publiczne zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Lublin we współpracy z Fundacją Pole Dialogu w for-
mule online (za pośrednictwem aplikacji Zoom Webinar oraz transmisji na kanałach miejskich na YouTube oraz Fa-
cebook) i były częścią konsultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddzia-
ływania na środowisko. 

Wysłuchanie publiczne jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć 
w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji 
wygłosiły swoje stanowiska względem treści Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania 
na środowisko. Dopuszczono do wyrażenia swojej opinii wszystkie osoby/instytucje, które same uznały, że mają do 
przekazania istotne argumenty w temacie rozwoju miasta. 

Wystąpienie mówców nie mogło trwać dłużej niż 6 minut (ze względu na niską liczbę zgłoszeń wydłużano ten czas), 
a ich kolejność była losowana. Każdy dzień wysłuchania planowany był na minimum trzy godziny, choć ich osta-
teczna długość była krótsza ze względu na liczbę mówców. Podczas wysłuchania publicznego przedstawiciele 
Urzędu Miasta Lublin przysłuchiwali się wypowiedziom mówców, a dodatkowo drugiego i trzeciego dnia wzięli 
udział w odwróconym wysłuchaniu publicznym, podczas którego mieli okazję odpowiedzieć na pytania zadane pod-
czas debat tematycznych (zorganizowanych kilka dni wcześniej) oraz na te, które padły ad hoc w czasie trwającego 
wysłuchania. Wszystkie części wysłuchania były transmitowane na dedykowanych kanałach YouTube oraz Face-
book wraz z opcją zadawania pytań w czasie wydarzenia oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. 
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Program wysłuchania wraz z linkami do nagrań 

Dzień I – 09.12.2021 r. 

16:00–16:10 – Rozpoczęcie wysłuchania i przywitanie uczestników (Mateusz Wojcieszak – Fundacja Pole Dialogu; 
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin) 
16:10–16:20 – Wyjaśnienie celu wysłuchania oraz najważniejszych zasad (Mateusz Wojcieszak – Fundacja Pole 
Dialogu) 
16:20–16:35 – Przedstawienie najważniejszych założeń Strategii Lublin 2030 (dr Piotr Maleszyk – Wydział Strate-
gii i Przedsiębiorczości) 
16:35–17:35 – Blok dotyczący spraw społecznych – społeczeństwo obywatelskie, organizacje społeczne, partycypa-
cja, sąsiedztwo (słuchają: Joanna Olszewska – Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych; Sławomir Skow-
ronek – Dyrektor Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych; dr Mariusz Sagan, dr Mariusz Gwozda – Wy-
dział Strategii i Przedsiębiorczości) 
17:35–18:50 – Blok dotyczący inteligentnej i zrównoważonej gospodarki, edukacji oraz akademickości (słuchają: Ewa 
Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania; Iwona Nowakowska - Zastępca Dy-
rektora Wydziału Oświaty i Wychowania; dr Mariusz Sagan – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości) 
18:50–19:00 – Zakończenie wysłuchania (Mateusz Wojcieszak – Fundacja Pole Dialogu; dr Mariusz Sagan – Wy-
dział Strategii i Przedsiębiorczości) 

Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=M1yzE5lp5Xc. 

 

Dzień II – 10.12.2021 r. 

16:00–16:10 – Rozpoczęcie wysłuchania i przywitanie uczestników (Mateusz Wojcieszak – Fundacja Pole Dialogu, 
dr Mariusz Sagan – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości) 
16:10–16:20 – Wyjaśnienie celu wysłuchania oraz najważniejszych zasad (Mateusz Wojcieszak – Fundacja Pole 
Dialogu) 
16:20–16:35 – Przedstawienie najważniejszych założeń Strategii Lublin 2030 (dr Mariusz Sagan – Wydział Strate-
gii i Przedsiębiorczości) 
16:35–17:35 – Blok wspólny dotyczący sportu, turystyki i kultury (słuchają: Marcin Kęćko – Dyrektor Biura Rozwoju 
Turystyki; dr Mariusz Sagan, dr Piotr Maleszyk, Michał Furmanek – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości) 
17:35–18:50 – Q&A – pytania i odpowiedzi (dr Mariusz Sagan, dr Piotr Maleszyk, Michał Furmanek – Wydział 
Strategii i Przedsiębiorczości) 
18:50–19:00 – Zakończenie wysłuchania (Mateusz Wojcieszak – Fundacja Pole Dialogu, dr Mariusz Sagan – Wy-
dział Strategii i Przedsiębiorczości) 

Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=gCMBvOAJ8Oc. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M1yzE5lp5Xc
https://www.youtube.com/watch?v=gCMBvOAJ8Oc
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Dzień III – 11.12.2021 r. 

10:00–10:10 – Rozpoczęcie wysłuchania i przywitanie uczestników (Mateusz Wojcieszak – Fundacja Pole Dialogu; 
dr Mariusz Sagan – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości) 
10:10–10:20 – Wyjaśnienie celu wysłuchania oraz najważniejszych zasad (Mateusz Wojcieszak – Fundacja Pole 
Dialogu) 
10:20–10:35 – Przedstawienie najważniejszych założeń Strategii Lublin 2030 (dr Mariusz Sagan – Wydział Stra-
tegii i Przedsiębiorczości) 
10:35–11:35 – Blok wspólny dotyczący urbanistyki, mobilności miejskiej, spraw metropolii, środowiska i miasta zielo-
nego (słuchają: Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju; Bogumił Postawski – Za-
stępca Dyrektora Wydziału Planowania; Dariusz Działo – Dyrektor Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobil-
nością; dr Mariusz Sagan, Dorota Wolińska – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości) 
11:35–12:50 – Q&A – pytania i odpowiedzi (Hanna Pawlikowska – Miejski Architekt Zieleni; dr Mariusz Sagan, 
Dorota Wolińska – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości) 
12:50–13:00 – Zakończenie wysłuchania (Mateusz Wojcieszak – Fundacja Pole Dialogu; dr Mariusz Sagan – Wy-
dział Strategii i Przedsiębiorczości) 

Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=r7LfOIl7tqU. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r7LfOIl7tqU
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Regulamin wysłuchania publicznego 

Postanowienia ogólne 
 

1. Wysłuchanie publiczne odbywa się w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030 wraz 
ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko. Podstawą prawną konsultacji jest Uchwała nr 
861/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Ogłoszenie o konsultacjach społecznych kierunków 
rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu Strategii Lublin 2030 oraz projektu Strategii Lublin 
2030 (z dnia 14 maja 2021 r.) oraz Ogłoszenie o konsultacjach społecznych kierunków rozwoju Gminy Lublin, 
stanowiących założenia do projektu Strategii Lublin 2030 oraz projektu Strategii Lublin 2030 – uzupełnienie 
do ogłoszenia z dnia 14 maja 2021 r. w zakresie II etapu konsultacji społecznych (z dnia 8 listopada 2021 r.). 

2. Organizatorem konsultacji jest Prezydent Miasta Lublin. Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie 
wysłuchania publicznego jest Fundacja Pole Dialogu, ul. gen. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa, KRS: 
0000378360. 

3. Celem wysłuchania publicznego jest stworzenie przestrzeni do zabrania głosu – skomentowania, pochwa-
lenia, skrytykowania, urealnienia – na temat założeń Strategii Lublin 2030. Dotarcie z informacją o stwo-
rzeniu Strategii Lublin 2030 do szerokiego grona odbiorców i odbiorczyń, szczególnie tych niezaangażowa-
nych wcześniej w prace strategiczne oraz z ograniczoną mobilnością (osoby pracujące, rodzice, OzN). 

4. Na etapy wysłuchania publicznego składają się: 
a. ogłoszenie o konsultacjach społecznych; 
b. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w charakterze mówcy/mówczyni; 
c. transmitowane wysłuchanie publiczne złożone z trzech dni wystąpień; 
d. upublicznienie podsumowania z wysłuchania publicznego.  

5. Informacja o konsultacjach społecznych następuje w drodze opublikowania Ogłoszenia Prezydenta Miasta 
Lublin. Dodatkowo Urząd Miasta Lublin na stronach poświęconych Strategii Lublin 2030 (https://lu-
blin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/konsultacje-spoleczne) publikuje szczegółowy komunikat o orga-
nizacji wysłuchania publicznego, w tym formularz rejestracyjny dla mówców i mówczyń. Komunikat zawiera 
co najmniej: bloki tematyczne wysłuchania, termin i miejsce wysłuchania, zasady zgłaszania się mówców 
i mówczyń. 

 
Uczestnicy Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego 
 

6. Podczas wysłuchania głos zabierają: 
a. mówcy i mówczynie zgodnie z charakterystyką z punktu 7 Regulaminu; 
b. przedstawiciele i przedstawicielki Organizatora konsultacji, czyli Urzędu Miasta Lublin; 
c. przedstawiciele i przedstawicielki Wykonawcy oraz personel techniczny zatrudniony przez Wykonawcę. 

7. W roli mówców i mówczyń mogą występować: 
a. wszystkie zainteresowane osoby fizyczne; 
b. przedstawiciele i przedstawicielki osób prawnych, w tym w szczególności: organizacji pozarządowych, 

samorządów zawodowych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, insty-
tucji akademickich, uczelni wyższych, instytucji kultury, placówek oświatowych, przedsiębiorstw.  

8. Warunkiem uczestnictwa w roli o mówcy lub mówczyni jest: 
a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.2030.lublin.eu w wyzna-

czonym przez Organizatora terminie; 
b. zapoznanie się z Regulaminem wysłuchania publicznego i akceptacja jego treści; 
c. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rejestracji w wysłuchaniu publicz-

nym, zgodnie z postanowieniami formularza rejestracyjnego; 
d. udzielenie zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z postanowieniami formu-

larza rejestracyjnego; 
e. otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu. 

9. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, o których mowa w punkcie 7, które prześlą w wyznaczonym przez Orga-
nizatora terminie zgłoszenia, otrzymają w dniu wysłuchania publicznego wiadomość e-mail z potwierdze-
niem udziału. 

https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/konsultacje-spoleczne/
https://lublin.eu/biznes-i-nauka/strategia/s2030/konsultacje-spoleczne/
http://www.2030.lublin.eu/
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji przed wyznaczonym terminem, jeśli liczba 
zgłoszeń przekroczy dostępny czas wysłuchania w blokach tematycznych. 

 
Przebieg Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego 
 

11. Całość wysłuchania publicznego jest jawna – zabronione jest anonimowe zabieranie głosu. Całość wydarze-
nia jest rejestrowana i transmitowana za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu. 

12. Wysłuchanie publiczne odbywa się za pomocą aplikacji Zoom Webinar w terminie: 09.12.2021 r., godz. 
16:00–19:00, 10.12.2021 r., godz. 16:00–19:00, 11.12.2021 r., godz. 10:00–13:00. W przypadku mniejszej ilości 
mówców i mówczyń niż to zakłada czas bloków tematycznych, Organizator może skrócić czas trwania wy-
słuchania. 

13. Wysłuchanie publiczne prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrze-
ganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców i mówczyń, udziela głosu, kontroluje czas 
wypowiedzi. 

14. Wysłuchanie publiczne ma następujący przebieg: 
a. rozpoczęcie wysłuchania i przywitanie uczestników przez Organizatora oraz Wykonawcę; 
b. wyjaśnienie celu wysłuchania oraz najważniejszych zasad przez Wykonawcę; 
c. przedstawienie najważniejszych założeń Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021–2030 przez Or-

ganizatora; 
d. wystąpienia mówców i mówczyń ułożone w blokach tematycznych; 
e. zamknięcie wysłuchania przez Organizatora i Wykonawcę. 

15. Kolejność wystąpień mówców i mówczyń, o których mowa w punkcie 14d ustalana jest w drodze losowania 
w dniu wysłuchania spośród osób zarejestrowanych przez formularz. 

16. Moderator wysłuchania udziela głosu według ustalonej w powyższy sposób kolejności wypowiedzi. Mówcy 
i mówczynie swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku osób uczestniczą-
cych reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej. 

17. Każda osoba uczestnicząca może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu. 
18. Uczestnicy i uczestniczki nie mogą prowadzić polemiki z wypowiedziami innych uczestników i uczestniczek 

ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot wysłuchania. 
19. W trakcie wysłuchania przedstawiciele i przedstawicielki Organizatora i Wykonawcy, nie komentują i nie 

odnoszą się do wygłoszonych podczas wysłuchania opinii. 
20. Każdy mówca i mówczyni, ma do dyspozycji 5 minut na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wy-

powiedzi (nie dłuższy niż 8 minut) ustalany jest przez Wykonawcę bezpośrednio przed wysłuchaniem, w za-
leżności od ilości podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten komunikowany jest przez Wyko-
nawcę przed rozpoczęciem wysłuchania. 

21. Każdy mówca i mówczyni mają prawo wystąpić jeden raz podczas każdego bloku wysłuchania publicznego. 
22. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi 

na temat, który jest przedmiotem wysłuchania, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, wygłasza nieu-
prawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia spo-
łecznego lub nie przestrzega regulaminu wysłuchania publicznego. Przyczyną odebrania głosu nie może być 
w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują proponowane rozwiązania, będące przed-
miotem wysłuchania. 

23. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców i mówczynie o upływającym czasie i ostatecznie 
jego wyczerpaniu. 

24. Aby usprawnić przebieg wysłuchania organizatorzy w widocznym miejscu ustawiają planszę lub ekran in-
formujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu. 

25. Mówcy i mówczynie, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się 
w sposób niepełny, mają prawo złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu wysłuchania lub 
przekazać je do Wykonawcy w ciągu 2 dni po wysłuchaniu przesyłając je na adres: kontakt@poledia-
logu.org.pl. 

26. Wykonawca udostępni możliwość prezentację slajdów w trakcie wypowiedzi. Ich wykorzystanie jest moż-
liwe tylko pod warunkiem, że: 
a. odpowiadają one ogólnie przyjętym formatom prezentacji; 
b. liczba slajdów nie przekroczy 6; 
c. odpowiedni plik zostanie przekazany organizatorom dla sprawdzenia technicznych możliwości jego uży-

cia na godzinę przed terminem rozpoczęcia wysłuchania; 

mailto:kontakt@poledialogu.org.pl
mailto:kontakt@poledialogu.org.pl


8 

d. prezentujący bierze na siebie odpowiedzialność za kwestie dotyczące praw do upublicznienia treści za-
wartych w prezentacji (np. praw autorskich). 

 
Podsumowanie Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego 
 

27. W okresie do 20 dni roboczych Wykonawca upublicznia na stronie internetowej Organizatora podsumowa-
nie wysłuchania publicznego, zawierające podstawowe informacje o przebiegu wysłuchania, listę uczestni-
ków wyrażających swoją opinię w trakcie wysłuchania, zapis wszystkich merytorycznych wypowiedzi sfor-
mułowanych w trakcie wysłuchania, opinie lub opracowania złożone w formie pisemnej. 
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Dzień pierwszy wysłuchania publicznego – 09.12.2021 r. 

Mateusz Wojcieszak: Dzień dobry Państwu, słyszymy się w świecie Internetu, w świecie online. Z tej strony Mate-
usz Wojcieszak z Fundacji Pole Dialogu. Dzisiaj spotykamy się na wysłuchaniu publicznym, które jest elementem 
konsultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030. Dzisiaj właśnie w takiej wersji online, jeszcze niedawno, ty-
dzień temu, mieliśmy okazję spotkać się publicznie i dużo w tym procesie wytwarzania, produkowania Strategii 
Lublin 2030 to były przede wszystkim spotkania z ludźmi. Dzisiaj bardziej w wersji online, prowadzone jest nasze 
spotkanie przez transmisję na profilu facebookowym Strategia Lublin 2030 i na kanale youtubowym i spotykamy 
się za pomocą Internetu. Dzisiejsze nasze wysłuchanie przewidujemy do około godziny 19:00, więcej o naszej for-
mule spotkania, o tym, co nas dzisiaj czeka opowiem za chwilę. Ale teraz chciałbym zaprosić Prezydenta Miasta 
Lublin, Pana doktora Krzysztofa Żuka, do tego, aby oficjalnie Państwa powitał, Panie Prezydencie? 

dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin: Z wielką przyjemnością witam Państwa, wysłuchanie publiczne jest 
oczywiście elementem tego modelu partycypacyjnego budowania, tworzenia strategii. Odbyły się debaty w zeszłym 
tygodniu i ciekawe dyskusje panelowe. Kto miał okazję słuchać, ten myślę mógł być zadowolony, zarówno z po-
ziomu, jak i z wniosków wynikających z paneli. Państwa uwagi, to chciałbym zapewnić, są i będą wnikliwie analizo-
wane. Na tym etapie ten projekt Strategii, który przedstawiliśmy do konsultacji, jest pewną roboczą wersją, którą 
będziemy uzupełniać, oczywiście w takim zakresie, w jakim te uwagi nie będą sprzeczne, bo przecież mamy tutaj 
świadomość, że nie w każdym przypadku Państwa głosy będą tożsame. Choć na razie, nie obserwujemy tych różnic 
w takim stopniu, w jakim przynajmniej ja się prywatnie spodziewałem. Ta Strategia jest ciekawym dokumentem, 
ponieważ, proszę Państwa, jakbyśmy sobie ten dokument dokładnie przeanalizowali, to wyraźnie widać, że ona me-
rytorycznie spełni oczekiwania, ale w tym wymiarze praktycznym będzie trudna do realizacji i stąd między innymi ta 
potrzeba takiego dogłębnego przedyskutowania tego, co w niej jest tą treścią, czyli przede wszystkim tych obszarów 
i sposobów rozwijania naszego Lublina w sposób nawiązujący do poprzednich Strategii, ale też w sposób, który 
uwrażliwiać nas będzie w tych obszarach, w których te uwarunkowania zewnętrzne będą taką silną determinantą 
rozwoju naszego miasta. Ta dyskusja, z udziałem i środowiska akademickiego i środowiska biznesu, z udziałem 
ekspertów, ale także organizacji pozarządowych, z udziałem mieszkańców, powinna nam dać dokument, po którym 
jego operacjonalizacji i rozpisaniu na projekty, poprowadzi nasze miasto w tym rozwoju do portów, czy do tego portu, 
do którego zmierzamy, czyli do wyobrażonego sobie naszego miasta na koniec tej dekady. Do tego oczywiście są 
strategie sektorowe, do tego prognozy finansowe. Do tego potrzebny bardzo duży wysiłek do pozyskiwania finan-
sów ze środków Funduszu Spójności w tym nowym okresie programowania, ale też z innych źródeł – chociażby 
z Funduszy Europejskich, które składają się na Krajowy Program Odbudowy – zakładając oczywiście, że spór naszego 
rządu z Komisją Europejską dobiegnie końca. Do tego oczywiście, wykonujemy w tej chwili analizy budżetu w na-
stępnych latach, z myślą o takim jego przemeblowaniu, żeby spełniać wymagania, które stawia ustawa o finansach 
publicznych i mieć tę zdolność dofinansowania inwestycji. Chciałbym powiedzieć, że równolegle odbywały się spo-
tkania w dzielnicach, również dyskusja z radnymi Rady Miasta. Ten model, który wdrożyliśmy, ma taki trochę pilo-
tażowy wymiar, bo żadne miasto w Polsce w taki sposób żadnej strategii nie uchwalało. Wydaje się, że powinien 
zapewnić nam poczucie, że uwzględniając nawzajem swoje uwagi i argumenty, opracowaliśmy dobry dokument, 
dobrą strategię dla Lublina. Jeśli strategię sprowadzić do wyznaczania celów i sposobów ich realizacji, tu akurat 
w tym okresie tej dekady, sposobów realizacji – w rozumieniu również zapewnienia finansowania w oparciu o środki 
własne, jak i środki zewnętrzne – to czeka nas dosyć niełatwa, ale skuteczna droga do tego, żeby działając spójnie 
i priorytetyzując te działania w tych obszarach, które w wersji roboczej podpowiedzieliśmy, móc na koniec tej dekady 
powiedzieć, że – tak, jak w przypadku tej obecnej strategii – zrealizowaliśmy to, co założyliśmy. Ta Strategia Lublin 
2020, która dobiegła końca, dała niewątpliwie bardzo silny impuls rozwojowy – może nie sam oczywiście dokument, 
co wdrażanie tej strategii, projekty, które na nią się składały. I to też jest ciekawy przykład, bo jeśli ktoś ma wątpli-
wości co do zasadności takich konsultacji, to chciałbym powiedzieć, że ten początkowy dokument dla Strategii Lu-
blin 2030 – po bardzo długim okresie dyskusji ze środowiskiem akademickim, biznesowym, również NGO-sowym – 
uległ istotnej zmianie. I ten dokument przybrał postać też takiej nowatorskiej strategii, którą udało nam się prak-
tycznie w całości zrealizować. Zapraszam Państwa do wypowiedzi i dyskusji, ponieważ obserwując Państwa uwagi 
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w Internecie, chciałbym jeszcze raz podkreślić – nie jest prawdą, że te uwagi nie mają szans być zaadaptowane do 
tego dokumentu. Po to to robimy, aby na koniec powstała strategia, która odpowiadać będzie naszym ambicjom, 
ale i odpowiadać będzie rzeczywistym potrzebom naszego miasta i naszych mieszkańców. Jeszcze raz, witam Pań-
stwa serdecznie, zapraszając do wypowiedzi i dyskusji. 

Mateusz Wojcieszak: Panie Prezydencie, bardzo dziękujemy za to oficjalne otwarcie tego całego naszego spotka-
nia. Chciałem powiedzieć, pierwszego publicznego wysłuchania w Lublinie – ale tutaj zdania są podzielone, czy jest 
to pierwsze wysłuchanie publiczne, bo prawdopodobnie jakaś forma tego wysłuchania była również przy panelu 
lubelskim, panelu obywatelskim. Chciałbym teraz chwilę zabrać Państwu czas, żeby powiedzieć w ogóle, czym to 
wysłuchanie, po co to wysłuchanie jest. Jest to taka formuła, która zdobywa coraz większe grono fanów w miastach, 
ale również na poziomie państwa . Jest to jedna z metod partycypacyjnych, które umożliwiają mieszkańcom, miesz-
kankom, obywatelom, obywatelkom wypowiedzenie się na temat polityk publicznych. Całe to narzędzie było pró-
bowane na przykład przy okazji Krajowego Planu Odbudowy, Koncepcji Rozwoju Kraju, na poziomie całego kraju. 
Czyli to jest taki moment, w którym wszystkie osoby zainteresowane – osoby fizyczne, jak i organizacje społeczne, 
instytucje badawcze, jak i uczelnie, przedsiębiorstwa – mogą wypowiedzieć się na temat polityk publicznych. Tą 
polityką publiczną w przypadku Lublina jest projekt Strategii Lublin 2030. I właśnie po to spotykamy się na takich 
trzyczęściowych wysłuchaniach publicznych, żeby oddać Państwu miejsce do dyskusji, do skomentowania, do zada-
nia pytania – czasem otwartego. Do dodania swoich uwag, krytyki albo pochwał tego projektu Lublin 2030. Więc 
jest to głównie czas dla Państwa. Dlatego bardzo nam zależy na tym, aby wszystkie osoby zainteresowane, które 
chciałyby w jakikolwiek sposób skomentować projekt Strategii, zgłosiły się na nasze jutrzejsze, sobotnie – sobotni 
jutrzejszy odcinek wysłuchania publicznego. Podzieliliśmy te wysłuchania na kilka bloków, o których za chwilę opo-
wiem, ale tak to mocno podkreślam, no bo to jest cała istota wysłuchania publicznego, że czasem łatwiej skomen-
tować na Facebooku, na forum. Ale jest to takie miejsce, które niekoniecznie trafi do uszu decydentów i decydentek, 
czyli osób, które będą odpowiedzialne za wdrażanie tej polityki publicznej w tym przypadku Strategii Lublin 2030. A 
zabranie głosu na wysłuchaniu, to jest pewność dla Państwa, że ten głos zostanie usłyszany – zostanie w jakiś 
sposób później w sprawozdaniach skomentowany. Więc jeśli zależy Państwu na tym, żeby Państwa opinia, komen-
tarz, czasem krytyka, czasem pochwała dotarła do uszu decydentów, to wysłuchania publiczne są takim miejscem. 
Bardzo zapraszamy, na stronie Lublin.eu (www.lublin.eu) można wciąż zarejestrować się na jutrzejsze i sobotnie 
wysłuchanie publiczne. Jutrzejsze wysłuchanie także zaczynamy o godzinie 16:00, a sobotnie wysłuchanie zaczy-
namy o godzinie 9:00, więc bardzo, bardzo zachęcam. Więc tak to mocno podkreślam, bo na dzień dzisiejszy mamy 
bardzo dużo zgłoszeń, więc zależny nam bardzo, abyście Państwo tą przestrzeń wykorzystali. Bardzo się staramy, 
żeby dotrzeć z tą informacją. Jeśli ktoś dziś widzi nas, może przez przypadek na Facebooku albo na YouTubie to to 
jest jeszcze moment, czas na to, aby zarejestrować się na jutrzejsze bądź sobotnie wysłuchanie po to, żeby mieć 5 
minut dla siebie na skomentowanie projektu Lublin 2030. To nasze dzisiejsze spotkanie zaplanowaliśmy do godziny 
19:00. Widzimy po liście mówców, że aż tak dużo czasu nam nie zajmie to dzisiejsze spotkanie. Skończymy na pewno 
przed godziną 19:00. Ta długość wysłuchania zależy od ilości zarejestrowanych osób i od długości wypowiedzi. Dzi-
siaj widzimy się z mówcami i mówczyniami przez aplikację Zoom, a z Państwem widzimy się tylko i wyłącznie przez 
kanał na YouTubie Strategia Lublin 2030 i również na profilu facebookowym, również dla Strategii. Pewnie mogą 
Państwo tę transmisję zobaczyć na różnych innych portalach, tam, gdzie ta transmisja jest udostępniana. To, co jest 
ważne, to to, że z dzisiejszego spotkania sporządzimy pełną transkrypcję z dzisiejszego, jutrzejszego i sobotniego 
spotkania – sporządzimy całą transkrypcję wypowiedzi. Całość jest również rejestrowana i będzie można do niej 
zajrzeć już po całym spotkaniu. To jest też jedna z zasad jawności wysłuchań publicznych. Co tutaj pada, jakie ko-
mentarze padają, zawsze jest spisane i później przekazywane także do decydentów i w tym przypadku do Urzędu 
Miasta Lublin. Całość tłumaczymy na polski język migowy. Ogromnie dziękuję Pani Ewie – tłumaczce, która dzisiaj 
z nami jest – na jutrzejszym spotkaniu i na sobotnim również będzie towarzyszył nam tłumacz lub tłumaczka na 
polski język migowy. Dzisiaj, jeśli chodzi o agendę naszego spotkania, to przede wszystkim po tym moim krótkim 
wstępie usłyszymy jeszcze piętnastominutową prezentację Pana doktora Piotra Maleszyka z Urzędu Miasta Lublin 
z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, który opowie, co w ogóle w Strategii jest. Krótko przyjrzymy się obszarom 
rozwojowym, które w Strategii, w projekcie Strategii zostały zarysowane i właśnie to można komentować, czyli 
zawartość całej Strategii. To nas czeka przez najbliższe 15 minut, a później zaczynamy już dwa bloki wysłuchania 

http://www.lublin.eu/
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publicznego – tego crème de la crème wypowiedzi. W pierwszym bloku o godzinie 16:00 do godziny 16:45 usłyszymy 
osoby, które chcą skomentować tematy, tak zwane społeczne. My rozwinęliśmy ten blok do społeczeństwa obywa-
telskiego, organizacji społecznych, partycypacji sąsiedztwa – więc usłyszymy kilka mówców właśnie w tym temacie. 
Po wysłuchaniu tych osób każdy mówca będzie miał 6 minut, około 6 minut, na zaprezentowanie swojej opinii. Ta 
kolejność występowania osób została wylosowana przez generator liczb online, więc ta kolejność nie zależy od tego, 
kto się pierwszy zgłosił albo od tego, kto jest ważniejszy, kto ma większy budżet instytucji. Kolejność jest zupełnie 
losowa. Powiedziałem, że ta wypowiedź to jest około 6 minut. Biorąc pod uwagę, że mamy bardzo krótką liczbę, nie 
będę pilnował tego czasu, jak się wykroczy poza te 6 minut, to śmiało będzie jeszcze można do około 7 minut – 
będzie można tą wypowiedź właśnie sobie przedłużyć. I jak wyczerpiemy listę mówców w pierwszym bloku doty-
czącym spraw społecznych, zrobimy przerwę do godziny 17:35, kiedy zaczynamy drugi blok, który dotyczy inteligent-
nej i zrównoważonej gospodarki, edukacji oraz akademickości. Nazwy bloków nie są przypadkowe, one też nawiązują 
do obszarów rozwojowych. Za chwilę Państwo sobie to odkryją. Zdekodują właśnie przy okazji wystąpienia Pana 
doktora Maleszyka, który o tych obszarach rozwojowych opowie. Do tej formuły nawiązywaliśmy też we wcześniej-
szych debatach tematycznych, gdzie wprost miały nazwy rozwojowe jak w projekcie Strategii. Tutaj zrobiliśmy ina-
czej, że te bloki nie odpowiadają 1:1 obszarom rozwojowym, ale na pewno pokrywają większość tematów, którymi 
Strategia Lublin 2030 się zajmuje. O blokach tematycznych powiedziałem. Najważniejsze informacje dotyczące wy-
słuchania publicznego tak sobie myślę, że przekazałem. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania to na transmisji 
też śledzimy komentarze, zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Więc jeśli ktoś ma jakieś pytania lub też jakiś 
komentarz, chociaż szczególnie jeśli ktoś ma komentarz i ma energię i siłę, żeby pisać komentarz to też zachęcamy 
do rejestracji. Będziemy jeszcze przypominać link do rejestracji na jutrzejsze i sobotnie wysłuchanie. No właśnie, ale 
to po wysłuchaniu. O tych wszystkich zasadach na końcu nie ma żadnego głosu ze strony Urzędu. To ustosunkowa-
nie się do wypowiedzi, do komentarzy mówców i mówczyń odbędzie się już w wersji dokumentowej, czyli właśnie w 
formie sprawozdania konsultacji, kiedy właśnie głosy spisane zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Lublin. 
Więc też po części mówców, mówczyń – po tych blokach tematycznych – nie będzie momentu, w którym będzie 
jakaś dyskusja? Jeszcze przed blokami tematycznymi będę przypominał o zasadach dyskusji. To będzie skierowane 
głównie do mówców i mówczyń – te wypowiedzi. I właśnie brak tej dyskusji pomiędzy sobą wynika z zasad całego 
modelu wysłuchania publicznego. W tym momencie zapraszam już doktora Piotra Maleszyka z Urzędu Miasta Lublin 
do zaprezentowanie nam Strategii. Panie Piotrze? 

dr Piotr Maleszyk: Dzień dobry Państwu, tak jak Pan Mateusz zapowiedział, chciałbym Państwu przybliżyć struk-
turę Strategii. Nie będzie to polegało na szczegółowym opisie wszystkich cech i zadań – ponieważ dokument jest 
na to zbyt obszerny – ale postaram się Państwu przybliżyć podejście, które stosowaliśmy podczas realizacji prac 
w zespole redakcyjnym nad poszczególnymi częściami. Prosiłbym o prezentacje. Jest już. Struktura dokumentu jest 
następująca, poprosiłbym drugi slajd, zaczyna się od takiej części kontekstowej – najpierw wstępu Prezydenta Mia-
sta Lublin, następnym w kolejności jest opis, jak ta Strategia powstawała, jak wyglądał proces jej tworzenia. A na-
stępnie zwięźle opisujemy, jak ten dokument realizuje nowe zasady prowadzenia polityki rozwoju po zmianach le-
gislacyjnych z zeszłego roku. Kolejną częścią są wnioski z diagnoz: diagnozy społecznej, gospodarczej, przestrzennej. 
Następnie mamy coś, co można powiedzieć jest sercem tego dokumentu, sercem Strategii, czyli najpierw właściwie 
na jednej stronie wizja, pożądana wizja przyszłości i misja dla Lublina. Następnie, kilkadziesiąt stron z opisem pięciu 
obszarów rozwojowych oraz uzupełniające je cele horyzontalne. Właśnie w tych obszarach rozwojowych – zoba-
czymy to zresztą później – są główne cele, sposoby ich realizacji oczekiwane rezultaty. Prosiłbym o kolejny slajd, 
pokaże nam, że kolejną częścią są zagadnienia związane z rozwojem przestrzennym. Mamy tu więc model struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy, kluczowe inwestycje, ich funkcje, rozmieszczenie na terenie miasta. Ustalenia, 
rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej, obszary kluczowe strategicznej interwencji. Kolejna część, to już 
system realizacji Strategii. Najpierw najważniejsze zasady podejścia zarządzania miasta, następnie opis naszego 
podejścia do monitorowania, ewaluacji rezultatów realizacji tej Strategii oraz finansowania. Ostatnia, bardziej tech-
niczna część to analiza spójności celów strategicznych z dokumentami wyższego rzędu takimi jak Strategia Rozwoju 
Województwa czy Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Z czego wynika ta struktura? To znaczy, dlaczego 
struktura tego dokumentu jest taka, a nie inna i dlaczego ten dokument różni się od dokumentów, które możecie 
Państwo przeczytać – dla Warszawy 2030, Wrocławia, Poznania i innych miast? Dlaczego tamte strategie mają po 
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kilkadziesiąt stron, a nasza jest cztery razy większa? Są dwie odpowiedzi na tak postawione pytanie. Dwie przyczyny 
tych różnic. Po pierwsze, strategie innych miast są bardziej wizyjne, powiedziałbym nawet miękkie i one były przyj-
mowane przed nowelizacją ustawy. Nowa ustawa o zasadach prowadzenia rozwoju i jej nowelizacja podniosła wy-
magania dla formułowania dokumentów strategicznych. Wprowadziła obligatoryjne elementy i my jako jedno 
z pierwszych miast próbujemy tym wymaganiom sprostać. Po drugie, dlaczego ta nasza Strategia jest taka duża? 
To wynika z rozległości procesu partycypacyjnego i badawczego. Powiem, że choćby raport z tematycznych dwuna-
stu grup roboczych liczył 450 stron. Do tego było szereg ekspertyz, raportów, badań społecznych, o których jeszcze 
będę mówił. Czulibyśmy się bardzo niekomfortowo, gdybyśmy tak obszerny materiał, zebrany dzięki wysiłkowi 
mieszkańców i ekspertów, ścieśnić do bardzo ogólnych zapisów na 30-50 stronach. Poproszę o kolejny slajd. Dalej 
Państwu opowiem o procesie diagnozy. Mamy trzy wymiary, trzy elementy tej diagnozy: diagnozę społeczną, go-
spodarczą i przestrzenną. Co złożyło się na diagnozę społeczną? Dla mnie najważniejszym raportem, dla nas naj-
ważniejszy jako zespołu, było opracowanie Pani doktor Joanny Bieleckiej-Prus z UMCS w Lublinie. Ona w swoim 
raporcie podsumowała jako ekspert materiał z 130 wywiadów indywidualnych, wywiadów grupowych z bardzo róż-
nymi grupami społecznymi. To były grupy od dzieci przez młodzież, dorosłych po seniorów, przedsiębiorcy, osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby, które z Lublinem są związane, ale mieszkają gdzieś pod Lublinem, 
migranci, cudzoziemcy, osoby, które wróciły do Lublina po epizodzie migracyjnym. Mamy więc taki cały różnorodny 
przekrój. To było jedno źródło, z którego korzystała Pani doktor. Drugie źródło to były ustalenia 40 spotkań party-
cypacyjnych – spotkań partycypacyjnych z mieszkańcami, spotkań w dzielnicach. Oprócz tego raportu, korzystaliśmy 
z innych źródeł. Korzystaliśmy z raportu PGE, korzystaliśmy z badania reprezentacyjnego na próbie ponad 1 000 
mieszkańców, z raportu z badań internetowych. Także w tej diagnozie społecznej, ale i diagnozie przestrzennej i go-
spodarczej, znajdziecie Państwo pewne uniwersalne elementy, odniesienie do pewnych elementów strategicznych, 
do mega trendów, benchmarking, podstawowych wskaźników rozwoju – tematycznych w stosunku do różnych 
miast wojewódzkich, a także korzystaliśmy z różnych dokumentów gminy. Akurat w diagnozie społecznej bardzo 
ważnym dokumentem była Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin. Co złożyło się na dia-
gnozę gospodarczą? Na kolejnym slajdzie, możecie Państwo zobaczyć, że najważniejszym raportem, z którego ko-
rzystaliśmy było opracowanie „Specjalizacje Gospodarcze Lublina – w nowym europejskim układzie współzależności 
ekonomicznych”. To jest liczący ponad 200 stron, bardzo solidny, analityczny raport opracowany przez zespół nau-
kowców z Wydziału Ekonomicznego UMCS, pod egidą Pana profesora Tomasza Kijka. On jest podstawą tej diagnozy, 
właściwym dokumentem diagnozy, ale uzupełniają go ustalenia choćby z monografii „Lublin 2030 – europejska 
metropolia?” – wydanej trzy lata temu. Także z raportu prac TGR pojawiły się te elementy, o których wspominałem 
przy diagnozie społecznej. Diagnoza przestrzenna ma troszeczkę inny układ, ponieważ tam najważniejszym ele-
mentem były diagnozy zawarte w różnych dokumentach strategicznych. Od oczywiście Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, ale także szereg dokumentów sektorowych dotyczących: 
zrównoważonej mobilności, ochrony środowiska, energii itd. Prosiłbym, to oczywiście warto dopowiedzieć, w tej dia-
gnozie przestrzennej, jak Państwo widzicie na slajdzie, oczywiście też opieraliśmy się na badaniach społecznych, 
także na raporcie z Tematycznych Grup Roboczych. Do czego nas te diagnozy doprowadziły? Prosiłbym o kolejny 
slajd, zobaczymy na nim obszary rozwojowe i tutaj kilka uwag: dlaczego akurat te pięć obszarów? Może szybko je 
odczytam: 

A. Lublin kreatywny, akademicki, przedsiębiorczy; 
B. Lublin zielony i zrównoważony urbanistycznie; 
C. Lublin otwarty, wielopokoleniowy i społecznie zaangażowany; 
D. Lublin twórczy, aktywny i gościnny; 
E. Lublin metropolitalny. 

Dlaczego akurat tych pięć? Jest kilka powodów. Po pierwsze, jeśli spojrzycie Państwo, trzy pierwsze obszary nawią-
zują do trzech filarów zrównoważonego rozwoju: obszaru dotyczącego rozwoju gospodarczego, obszaru środowi-
skowego i przestrzennego, obszaru wymiaru rozwoju społecznego. Oprócz tego, mamy obszar D, który nawiązuje 
do rosnącej roli kultury, przemysłu czasu wolnego, turystyki, sportu i rosnącej roli, czy to w budowaniu kapitału 
społecznego i kreowania impulsów miastotwórczych, ale i też widzimy jak te obszary przyczyniają się do wymier-
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nego rozwoju także gospodarczego. Piąty obszar, Lublin metropolitalny, wiąże się z tym, że po pierwsze, nie po-
strzegamy miasta tylko i wyłącznie zamkniętego granicami administracyjnymi. Zgodnie z podejściem funkcjonal-
nym, miasto jako organizm to obszar zurbanizowany. To nie jest tylko Lublin. Ten organizm tworzą także gminy 
związane funkcjonalnie z Lublinem. Dostrzegamy te więzi, dostrzegamy te przestrzenie współpracy i chcemy współ-
pracować z sąsiednimi gminami tworzącymi Lubelski Obszar Metropolitalny w celu rozwiązywania ważnych proble-
mów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Dlaczego właśnie tych pięć obszarów i jak to ewaluowało? Jeśli 
ktoś z Państwa uważnie śledził wie, że było tych obszarów dwanaście poddanych dyskusji. To dość długa ewolucja 
i wyrafinowany proces, bo zaczynaliśmy od warsztatów jeszcze na początku 2019 roku, w którym pracowało około 
40 ekspertów związanych z miastami. Oni dali pierwsze propozycje, które następnie uzupełnialiśmy w toku prac 
Rady Strategii, prac w tym zespole, który reprezentuję. Konsultowaliśmy to z 50 ekspertami branżowymi, konsul-
towaliśmy to z ekspertami akademickimi dając im materiał do recenzji. Potem powstało 12 linii Tematycznych Grup 
Roboczych, które skonkretyzowaliśmy w te 5 obszarów. Prosiłbym o kolejny slajd. Na tych slajdach możecie Państwo 
zobaczyć, jak rozgałęziają się, na co rozgałęziają się te obszary strategiczne. Jeśli chodzi o obszar A, mamy tutaj: 
wysoką jakość kształcenia na każdym etapie życia, akademicki Lublin – międzynarodowy ośrodek kształcenia i ba-
dań, synergia miasta z uczelniami, innowacyjne i zrównoważone ekosystemy gospodarcze, kultura przedsiębiorczo-
ści i nowoczesna infrastruktura biznesu. Obszar B to spójny system zieleni miejskiej, sieci zrównoważonego trans-
portu, zrównoważony system urbanistyczny Lublina, transformacja energetyczna i czyste powietrze, łagodzenie 
zmian klimatu w oparciu o obiegi zamknięte. Obszar C, społeczny, to aktywne sąsiedztwo, miasto wielopokoleniowe 
oraz miasto otwarte i włączające. Obszar D to miasto przemysłu kultury, atrakcyjna oferta sportowa i szerokie moż-
liwości spędzania czasu wolnego oraz miasto rozpoznawalne turystycznie. Obszar E, Lublin jako lider LOM oraz roz-
wój funkcji metropolitalnych. Prosiłbym teraz o przewinięcie tych kilku slajdów, o właśnie widzimy te slajdy z tymi 
celami. Ja już absolutnie nie będę opowiadał szczegółowo o każdym obszarze, natomiast chcę Państwu opowiedzieć, 
jakie założenia przyświecały nam, pracując w zespole w każdym z tym obszarów, jaka była ich logika. Jeśli otworzy-
liście Państwo dokument Strategii, każdy cel z 18, które odczytałem, po każdym z tych celów następuje wprowa-
dzenie narracyjne, w którym korzystaliśmy – który pisząc, opieraliśmy na wizji przyszłości formułowanej przez 
mieszkańców w badaniach społecznych, czy też mieszkańców pracujących w tych Tematycznych Grupach Robo-
czych. Następnie – prosiłbym o kolejny slajd i tu się chwilkę zatrzymamy. Następnie, jest najważniejsza część, czyli 
uszczegółowienie, zoperacjonalizowanie każdego celu na cele szczegółowe. Tutaj mamy, jak osiągnąć ten cel, czyli 
wzmacniać potencjał badawczy uczelni, współtworzyć uniwersytecki model kształcenia zawodowego itd. Bardzo 
ważne, w formułowaniu tych celów, i nie tylko, jest to, że z założenia nie była to radosna twórczość zespołu autor-
skiego, zespołu redakcyjnego – absolutnie. Naszym głównym źródłem, na którym pracowaliśmy, były ustalenia eks-
pertów z Tematycznych Grup Roboczych. Ale uwzględnialiśmy też to, co dały nam różne raporty, opracowania zle-
cone. Uwzględnialiśmy wyniki konsultacji raportu Tematycznych Grup Roboczych i informacje zewnętrzne nade-
słane nam z Urzędu Miasta czy komórek organizacyjnych, różnych innych jednostek, uniwersytetów, grup interesa-
riuszy miasta. Także uwagi, które gromadziliśmy od mieszkańców w poprzednich konsultacjach. Kolejną częścią są 
zadania i projekty kluczowe, które już są, które – wchodzimy już na wyższy poziom detalu, ale wciąż to są kluczowe 
projekty, nie bardzo szczegółowe. Ważna uwaga: to jest lista na start, mamy nadzieję, spodziewamy się, że w ko-
lejnych latach powstaną kolejne zadania, projekty, które te jasno wymienione cele w Strategii będą realizowały. Ta 
lista na start również opiera się na tym rozbudowanym procesie partycypacyjnym. Trzecia część, prosiłbym o kolejny 
slajd, to zalecenia i synergie. To nie są cele same w sobie, ale są to uwagi kontekstowe, które pozwalają nam lepiej 
zrozumieć charakter celów, dają uwagi jakościowe dotyczące sposobu jego realizacji, albo też pokazują związki mię-
dzy poszczególnymi celami, zadaniami, w których tkwią potencjalne synergie rozwojowe, związki między celami, 
które trzeba dostrzegać i wykorzystywać. W końcu ostatnia część, jak ocenimy postęp w realizacji celów? Odwołuję 
się do systemu monitorowania, ewaluacji, która składa się z 5 elementów. Pierwsza część to realizacja zadań i pro-
jektów kluczowych – nie wszystkich zadań i projektów kluczowych, które wymieniliśmy, ale tych, które można zi-
dentyfikować, które są na tyle konkretne, że można zero-jedynkowo stwierdzić, czy miasto realizuje, zrealizowało 
dany projekt czy nie. Tak analogicznie do wskaźników produktów w projektach europejskich. Druga część to bardzo 
ważna grupa: analiza kluczowych wskaźników i mierników ilościowych. Tutaj mamy na przykład procentowy udział 
studentów zagranicznych w populacji studentów ogółem w Lublinie. Trzecia część, to mierniki: dane pomocnicze 
i kontekstowe. Czwarta część, to oceny ekspertów i to jest pewna nowość, dlatego się chwilę nad tym zatrzymam. 
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Tego nie ma żadna strategia rozwoju miasta w Polsce, tego nie mieliśmy także w Lublinie do tej pory. Skąd ten 
element? To jest po pierwsze przedłużenie sukcesu, jakimi były Tematyczne Grupy Robocze. Chcemy, aby w każdym 
obszarze raz na 2 lata spotkała się ekipa kilkunastu ekspertów – czy to związanych z Urzędem Miasta, ale nie tylko, 
związana z uczelnią, gospodarką, organizacjami pozarządowymi – i przedyskutowali, jak wygląda praca w tych ob-
szarach, które zwłaszcza umykają wskaźnikom ilościowym. I właśnie to, żeby zrekompensować braki wskaźników 
ilościowych, było drugim powodem tego, że takie rozwiązanie znalazło się w Strategii. Oprócz tego, zobowiązujemy 
się do systematycznych badań społecznych, które pozwolą nam prezentować opinię mieszkańców odnośnie różnych 
zagadnień, tutaj akurat związanych z opiniami mieszkańców o obecności studentów cudzoziemców tutaj, w Lubli-
nie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do zgłaszania uwag, czy to w formie wysłuchania, 
czy w każdej innej wciąż dostępnej formie uwag do tego projektu, aby był to projekt po pierwsze wszystkich, po 
drugie, żeby był to projekt jak najlepszy. Bardzo dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękujemy, Panie Piotrze. Dokument jest po pierwsze, długi, ale udało się Panu pokazać go 
na kilku slajdach, więc to jest też dobry wstęp do naszych bloków tematycznych. Bo te bloki tematyczne nazwą 
wprost nie nawiązują do obszarów rozwojowych, ale bardzo nam zależy, abyśmy w tych blokach poruszali się we-
wnątrz Strategii, w jaki sposób miasto Lublin może rozwijać się do 2030 roku i dalej, bo o tym jest Strategia. Więc 
teraz przechodzimy już powoli do właśnie bloku tematycznego wysłuchania publicznego dotyczącego społeczeń-
stwa. Będziemy poruszać między innymi takie tematy jak społeczeństwo obywatelskie, organizacje społeczne, par-
tycypacja, sąsiedztwo, ale też ten temat społeczny można rozumieć o wiele, wiele szerzej. Także jako zagadnienie 
praw i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Więc za chwilkę, będę też wywoływać, przedstawiać mówców 
zgłoszonych przez formularz rejestracyjny, ale teraz też kilka słów o zasadach. Przyjęliśmy tutaj takie zasady, w tym 
naszym regulaminie, który został przesłany do mówców i mówczyń i najważniejsze punkty postaram się teraz 
przedstawić. Przede wszystkim, kolejność wystąpień jest losowa, nie jest ona uzależniona od kolejności zgłoszenia 
czy od literek w nazwisku, więc nie jest to także kolejność alfabetyczna – to wynik losowania tej kolejności. Będę za 
chwilę zapraszać z imienia i nazwiska oraz funkcji zgłoszonej w formularzu rejestracyjnym osoby, które chciałby 
skomentować projekt Strategii Lublin 2030, ale zachęcam, aby na wizji przedstawić się także samodzielnie zwłasz-
cza, jeśli afiliacja nie zostanie wspomniana przeze mnie albo coś przekręcę, to jest moment na to, żeby przedstawić 
się w sposób poprawny albo dopowiedzieć coś do swojego imienia i nazwiska. To, co jest ważne, że każda osoba 
uczestnicząca ma do dyspozycji, przyjęliśmy 6 minut, ale biorąc pod uwagę, że mamy też krótką listę, to zachęcamy 
też do dłuższych wypowiedzi. W regulaminie jest to określone jako maksymalnie 8 minut, ja w okolicach tych minut 
będę ingerować w wypowiedź i zachęcać do tego, żeby ją skracać i kończyć, tak? To jest też moje prawo jako mode-
ratora tego spotkania. To co jest jeszcze ważne, że nie wchodzimy w polemikę wypowiedzi przedmówców i przed-
mówczyń. Nie wchodzimy w polemikę z innymi osobami, które się wypowiedziały. Nie wchodzimy też w polemikę 
i dyskusję ad personam z osobami ze strony wykonawców czy to ze stroną organizatora miasta Lublin. Odnosimy 
się do tematu, jakim jest projekt Strategii dla miasta i rozwój Lublina, to jest nasz cel w wysłuchaniu i też zachęcamy 
do tego, żeby orbitować wokół tematu bloku wysłuchania publicznego. Więc teraz rozpoczynamy blok dotyczący 
spraw społecznych, chociaż oczywiście mamy świadomość, że wiele tematów jest multiobszarowych, multidyscy-
plinarnych i trudno jest być bardzo koszernym w temacie wypowiedzi, ale zachęcamy, aby to nie były tematy daleko, 
daleko poza tematem Strategii Lublin 2030. Z takich informacji, jeśli ktoś z Państwa mówców, mówczyń będzie 
chciał jeszcze zabrać głos w innych tematach, to oczywiście zachęcamy do rejestracji, można wystąpić na jutrzej-
szym bądź sobotnim wysłuchaniu publicznym. Z mojej strony to tyle informacji, ja już zapraszam pierwszego 
mówcę, którym jest Andrzej Filipowicz z Lubelskiego Alarmu Smogowego, ja już Panu przyznaję uprawnienia pane-
listy, tam trzeba zatwierdzić niebieskim przyciskiem i będzie Pan tutaj u nas widoczny, zachęcam do włączenia ka-
mery, mikrofonu. Jeszcze Pana nie ma, ale pewnie za chwilę Pana zobaczymy. Kamerę można włączyć w lewym 
dolnym rogu, ikonka kamery. 

Andrzej Filipowicz: Dobry wieczór Państwu, Andrzej Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy, Porozumienie Obrony 
Lublina, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowy. Swój wizerunek pozwoliłem sobie zastąpić tym elementem 
miasta i tym elementem raportu i tych wszystkich dokumentów, które wypełniły Strategię Lublina 2030, bo on się 
tam znalazł. Mieszkańcy, kolejny raz zresztą, doszli do wniosku, odzwierciedlili to w swoich informacjach, swoich 
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diagnozach, w swoich postulatach jako ten priorytet tak lokalności, jak i terenów zielonych. To jest bardzo szeroki 
aspekt, Państwo go znacie, my go poznaliśmy dosyć dogłębnie ze względu na to, że stał się tak, jak gdyby przyczyn-
kiem czy wypełnieniem wniosku dowodowego jednej z mieszkanek Lublina, która zaskarżyła zmianę uwarunkowań 
kierunku zagospodarowania przestrzennego i siłą rzeczy trzeba było zmienić, zapoznać się i dokonać analizy tych 
ponad 1 030 stron, zawartych w 8 dokumentach. I to, co się nasunęło, to potwierdzenie zainteresowania, ale nie 
takiego jakie znalazło odzwierciedlenie w dokumencie końcowym, czyli wspomnianej tu Strategii, gdzie na 175 stro-
nach owszem przywołane zostały Górki Czechowskie bez tego aspektu opinii społecznej, partycypacji i interakcji. Bo 
ona ma miejsce, ona miała miejsce od przynajmniej 5 lat, wtedy, kiedy pojawiła się kwestia zmiany studium, kiedy 
pojawił się pierwszy w historii Lublina panel obywatelski zdominowany tematem Górek Czechowskich, zdomino-
wany nie przez społeczników, a przez uczestników tego wydarzenia. Kolejne przedsięwzięcia, inicjowane zresztą nie 
przez mieszkańców, a przez Urząd Miasta Lublin to było pierwsze, w historii Lublina, referendum lokalne poświę-
cone również tylko i wyłącznie temu obszarowi miasta w bardzo ograniczonym zakresie. Każdy mieszkaniec Lublina 
mógł wziąć udział, czy też był absorbowany tym tematem, może nie tyle przez sąsiadów Górek Czechowskich, co 
przez społeczników z różnych części miasta, co kandydatem na dewelopera. Bo cała przestrzeń publiczna, głównie 
ta reklamowo-medialna została zdominowana tą akcją mającą na celu przekonać mieszkańców, przekonać do tego, 
aby wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia terenu i dopuszczenia do urbanizacji około ¼ tego obszaru, co w wa-
runkach jego pierwotnego przeznaczenia, podkreślonego z resztą przez Wojewódzki Sąd w Lublinie, miał być cały 
zwarty i zielony. I tę opinię potwierdzili na około 1 000 stron respondenci, tak dla przypomnienia około 13 000 miesz-
kańców Lublina wzięło udział w różnych aspektach partycypacji czy też wysłuchania ich opinii, ich oczekiwań. I tak 
jak już nadmieniłem, Górki Czechowskie owszem pojawiły się w Strategii, ale w takiej formie w jakiej widzi sobie czy 
życzy sobie obecny właściciel części tego obszaru, czyli w urbanizacji, a nie jako w całości tereny zielone. Ta formuła 
wpisana w Strategię, ona nie odpowiada nie tylko inwentaryzacji, która była prowadzona na tym obszarze. Inwen-
taryzacji mającej na celu zachowania różnorodności biologicznej w naszym mieście, a drugim celem równoległym to 
było wskazanie dla działań planistycznych, czyli powinno było być wzięte pod uwagę przy zmianie studium, jak 
i ewentualnym tworzeniu tam miejscowych. Temat jest tak obszerny, analitycy którzy na naszą prośbę się nim zajęli 
musieli poświęcić przynajmniej 30 godzin na zapoznanie się z tymi dokumentami i z całą zawartością, dlatego też 
odsyłam Państwa, czy też zapraszam serdecznie na stronę www.lubelskialarmsmogowy.pl, tam też jest opubliko-
wany w całości jako raport analityczny, jako wniosek dowodowy. Jeden wniosek dowodowy jednej z mieszkanek 
Lublina, która w ramach wspomnianego tu sąsiedztwa i społeczeństwa obywatelskiego odmówiono prawa strony. 
Pełnomocnik Urzędu Miasta Lublin robił wszystko na wokandach sądowych, aby ta mieszkanka nie mogła swoich 
racji przedstawić przez sądem administracyjnym. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję Panu serdecznie, Panie Andrzeju, za tę wypowiedź. I przechodzimy do drugiej osoby, 
która została zgłoszona, do drugiej mówczyni. Ja zapraszam Panią Alicję Jankiewicz z Lubelskiego Forum Osób Nie-
pełnosprawnych Sejmik Wojewódzki. Pani Alicjo, czy się słyszymy? 

Alicja Jankiewicz: Tak słyszymy, dzień dobry Państwu. Dwa obszary: aktywne sąsiedztwo i miasto otwarte i włą-
czające. Tutaj taki punkt w aktywnym sąsiedztwie, chodzi mi o zadania i projekty kluczowe punkt C.1.K.7, kiedy jest 
mowa o tym, że rozwój renowacji dla funkcjonowania lokalnych centrów społecznych taki jak targi, kluby i domy 
kultury czy inne lokalne instytucje kultury wydają mi się troszkę niedopowiedziane. Wydaje mi się, że tutaj zabrakło 
chociażby wymienienia czegoś takiego jak centrum aktywności obywatelskiej i wydaje mi się, że tutaj jest to bardzo 
istotne. Dziesięć lat temu, dokładnie 12 stycznia 2012 roku zostały otworzone takie pierwsze Centrum Aktywności 
Obywatelskiej, to było tworzone tak dosyć szybko, to było zobowiązanie Pana Prezydenta Żuka, za co jeszcze raz 
dziękuję, bez takiego przygotowania w budżecie to było zrobione, bo naprawdę wszyscy uznaliśmy, że to jest ważne. 
Minęło 10 lat i ta powierzchnia troszeczkę się już skurczyła. Druga sprawa jest taka, że dostępność jest wymaga-
niem, które powinny spełniać również dostępność siedziby miejsca, gdzie jest organizacja pozarządowa, powinny 
organizacje spełniać według reguł ustawy o dostępności. A tutaj troszeczkę mamy z tym problem. Więc jeśli two-
rzymy Strategię na następne, kolejne lata uważam, że powinniśmy zaplanować, że takie miejsca, takie centrum 
aktywności obywatelskiej, które bezpośrednio wiąże się też z punktem C.3.3 w miastach otwartych i włączających 
po prostu musi istnieć, musi być zaplanowane i musi ono spełniać standardy. Więc wydaje mi się, że powinno być 

http://www.lubelskialarmsmogowy.pl/
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literalnie wymienione tutaj, w zadaniach, projektach kluczowych: prowadzenie działań mających na celu likwidację 
barier i racjonalnych usprawnień w przestrzeni publicznej i miejscu zamieszkania. I tutaj, następna sprawa, za którą 
uważam, że zarówno na tym panelu i na panelu dotyczącym urbanistyki chciałabym poruszyć, mianowicie problem 
dostępności toalet dla osób z niepełnosprawnościami, a konkretnie wyposażenia ich w przewijaki dla osób doro-
słych, które po plebiscycie Integracji przyjęły taką nazwę komfortki. Mamy tutaj teraz szerokie grono osób, które 
uczestniczą w dyskusji i powiem Państwu, rozpoczęliśmy wspólnie z 5 innymi organizacjami z Polski taką kampanię 
społeczną „Przewijamy Polskę” i chodzi o to, żeby takie wyposażenie się znalazło i nadal frapuje nas to, że w mo-
mencie, kiedy rozmawiamy z wieloma osobami, to pojęcie jest kompletnie nieznane. Tutaj też do Pana Mariusza 
Sagana mam taką prośbę, bo my nie znamy, jakie są plany inwestycyjne mniejsze większe, ale już tutaj widzę, że 
jest dworzec nowy, który będzie oddawany. I powinno się, już teraz powinno się, mimo że to nie jest zapisane w usta-
wie o prawie budowlanym, ale już teraz powinno się wymyślić. Czyli przy planach inwestycyjnych nawet na przy-
szłość, powinno to znaleźć uzasadnienie. Panią Joannę Olszewską, Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnospraw-
nych, poprosiliśmy w czerwcu o przegląd toalet, które są w Lublinie. Żadna z nich nie może takiej funkcjonalności 
zapewnić. Jest to problem. miasta Kraków, Poznań już zaczęły to robić, również wprowadzając w planach strategicz-
nych. Uważam, że Lublin nie może o tym zapomnieć. Natomiast Centrum Aktywności Obywatelskiej musi być więk-
sze, to co robiliśmy 10 lat temu to była mała namiastka. Natomiast teraz myśląc na 10 lat, musimy pomyśleć o tym, 
żeby była przede wszystkim dostępność, drugie: odpowiednie sale konferencyjne, odpowiednie sale warsztatowe, 
dzięki temu miasto otwarte i włączające, aktywne sąsiedztwo mają szanse, żeby łączyć pokolenia, łączyć tych, któ-
rzy już odchodzą z takiego wieku aktywności zawodowej, ale nadal chcą być aktywni, więc twórzmy takie miejsca 
i zapiszmy je literalnie, zwłaszcza w punkcie A.1.K.7 aktywność sąsiedztwo. Tu mi bardzo tego zabrakło i spowodo-
wało, że chciałam dziś o tym również z Państwem porozmawiać. I niech słowo komfortka stanie się znane Państwu, 
to znaczy, że wspólnie o tym myślimy. Jak z ludźmi rozmawiam, to wszyscy się dziwią, dlaczego o tym nie pomy-
ślano, po prostu teraz osoby z niepełnosprawnością chcą być aktywne i nie mogą swojej aktywności ograniczać do 
2-3 godzin. Tak samo rodziny, jeśli chcą żebyśmy byli aktywni, to musimy o tym pamiętać i musimy o to zadbać. 
I bardzo o to proszę, dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Pani Alicjo, bardzo dziękujemy za ten głos i też za niesamowitą dyscyplinę czasową, bo to 
jest idealnie 6 minut, tak samo jak w przypadku Pana Andrzeja. Teraz zapraszamy do zabrania głosu kolejną osobę, 
która się zgłosiła przez formularz, czyli zapraszam Panią Justynę Spryszak z Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Miasta Lublin oraz Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin, zapraszam. 
Pani Justyno, zachęcam do włączenia kamery i będzie Pani tutaj za chwilę widoczna. 

Justyna Spryszak: Dzień dobry, tak, jak przedstawił mnie Pan, że jestem członkiem Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego Miasta Lublin oraz członkiem Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Mia-
sta Lublin, także pracownikiem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, społeczniczką, wolontariuszem 
w wielu inicjatywach. 

Mateusz Wojcieszak: Pani Justyno, ja tylko chcę zapytać, czy ma Pani możliwość włączenia kamery? 

Justyna Spryszak: Mam, tak mam. 

Mateusz Wojcieszak: To będę wdzięczny, bo to też poprawia, jesteśmy transmitowani i poprawia całą widoczność, 
tak nasz cały system został stworzony – i już nie przerywam. 

Justyna Spryszak: Dobrze. W takim razie, ja popieram głos mojej przedmówczyni w związku z utworzeniem cen-
trum wspierania organizacji pozarządowych z prawdziwego zdarzenia. Bo do tej pory, to co mamy na ulicy Leszczyń-
skiego, to taka mała namiastka jest. Aby był dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, wiele organizacji nie 
ma przestrzeni na rozwój swojej działalności. Też lokale które są użyczane, wynajmowane przez ZNK to na pierw-
szym, drugim, u nas są schodki, które są też barierą. Organizacje pozarządowe mają duży problem ze znalezieniem 
odpowiedniego lokalu, tym bardziej, że jak teraz Pani Alicja mówiła, weszła ustawa no i jeżeli korzystają ze środków 
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publicznych czy działają na rzecz seniorów, to takie zapisy w umowach są wymagane, no i będzie to kontrolowane. 
Drugą sprawą jest, aby miasto Lublin wpisało w Strategię przyjęcie standardów dostępności. Zwłaszcza standardów 
dostępności w przestrzeni miejskiej. Bo teraz, z poszczególnych projektów są realizowane remonty dróg lub jakieś 
ulepszenia nowe powstają drogi, no i jakby tu powiedzieć, dostępność tych przestrzeni jest robiona kawałkami. Dla-
czego jak Aleje Racławickie zostały wyremontowane, to są ścieżki kierunkowe dla osób niewidomych i słabowidzą-
cych i kończą się na słupie albo na ścianie? Nie są doprowadzone na przykład do centrum czy do Starego Miasta. Też 
w budżecie obywatelskim było mówione o szpilkostradzie, też trzeba w Strategii zapisać, żeby Stare Miasto stało 
się dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. No i chyba tyle, na tą chwilę. Dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Lista osób, które się zarejestrowały się skończyła. Dlatego jeszcze raz zaapeluję do osób, 
które nas oglądają, do osób oglądających tą transmisję w tej chwili. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w ko-
mentarzach, na jutrzejsze wysłuchanie i na sobotnie wysłuchanie. Teraz ogłaszam przerwę do godziny 17:45, kiedy 
zaczniemy nowy blok, kolejny blok wysłuchania, który dotyczy spraw gospodarki, edukacji i akademickości. Czyli 
rozpoczynamy teraz przerwę do godziny 17:45. Będą Państwo widzieli główną planszę i zwracam się tutaj też do 
osób, które są tutaj u nas na Zoomie, że wracamy dopiero o godzinie 17:45 z planową listą mówców. Jeszcze raz 
dziękuję i zapraszam na 17:45. 

Dzień dobry, jesteśmy w drugiej części naszego wysłuchania publicznego, to jest pierwszy dzień wysłuchania pu-
blicznego projektu Strategii Lublin 2030. Jeszcze nie tak dawno temu, przed przerwą mieliśmy okazję zatrzymać się 
na chwilę przy sprawach społecznych. Teraz powędrujemy do drugiego bloku tematycznego, bloku dotyczącego in-
teligentnej i zrównoważonej gospodarki, edukacji i akademickości. Krótko jeszcze o tym, czym w ogóle jest wysłu-
chanie publiczne – jeśli wśród publiczności są osoby, które kliknęły w transmisję dopiero teraz. Wysłuchanie pu-
bliczne to jest taka formuła, w której mieszkanki i mieszkańcy mogą skomentować projekt polityki publicznej. 
W przypadku naszego dzisiejszego spotkania rozmawiamy, komentujemy, krytykujemy, chwalimy projekt Strategii 
Lublin 2030, dokumentu, który będzie programować rozwój miasta Lublin do 2030 roku i dalej. Dzisiaj, w tej części 
bloku dotyczącej gospodarki, edukacji i akademickości wśród zarejestrowanych mamy tylko 2 osoby, więc jeszcze 
jeden gorący apel: jeśli ktoś chciałby skomentować, wypowiedzieć się na temat projektu Strategii, to jest jeszcze 
możliwość na zapisanie się na jutrzejsze wysłuchanie od godziny 16:00, oraz na wysłuchanie sobotnie od godziny 
10:00. My trzymamy się bloków tematycznych, to znaczy w każdym wysłuchaniu są różne bloki tematyczne – na 
przykład jutro blok dotyczący sportu, turystyki, kultury oraz przemysłu kreatywnego. Ale biorąc pod uwagę, jak dla 
nas jest priorytetowe, żeby po prostu wysłuchać głosy mieszkańców i mieszkanek, to dopuszczamy ustępstwa od 
tego ścisłego przestrzegania tych bloków tematycznych. Jeśli po prostu chcieliby Państwo jutro lub w sobotę sko-
mentować sprawy społeczne czy np. edukację, akademickość, to będzie taka szansa. Gorąca prośba, żeby zerknąć 
do komentarzy, jeśli oglądają nas Państwo na YouTubie lub Facebooku, właśnie w komentarzach odnajdą Państwo 
link do strony Lublin.eu, strony Strategia Lublin 2030, gdzie można w prosty sposób zarejestrować się na wysłucha-
nie publiczne i być pewnym, że Państwa głos zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez decydentów i decy-
dentki na tym ostatnim etapie konsultacji projektu Strategii Lublin 2030, bo tym wysłuchanie publiczne różni się 
od komentowania na Facebooku, od wysyłania maili do urzędów. Tutaj mają Państwo pewność, że po drugiej stronie 
z ciekawskim i ciekawym uchem są przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta i że ten głos będzie wzięty pod 
uwagę na tej ostatniej prostej w aktualizacji projektu Strategii Lublin 2030. To jako mój krótki wstęp, a teraz rozpo-
czynamy blok wysłuchania dotyczący inteligentnej i zrównoważonej gospodarki, edukacji i akademickości i ja zapra-
szam pierwszą zarejestrowaną osobę, jest nią Krzysztof Kowalik, Panie Krzysztofie, czy się słyszymy? 

Krzysztof Kowalik: Tak, dobry wieczór. Przede wszystkim dziękuję za możliwość publicznego wypowiedzenia się, 
jednocześnie chciałbym zasygnalizować, że konsultacje niestety nie przewidziały takiej procedury jak zapytania. 
A dużo rzeczy, które znalazło się w tej Strategii jest nie do końca zrozumiała, zapisana w sposób ogólny lub zagad-
kowy. Chciałbym, żeby Strategia była zrozumiała dla każdego mieszkańca miasta, zresztą takie są też wymagania 
prawa, że jeśli ktoś ma ograniczoną zdolność poznawczą powinien zrozumieć o czym strategia mówi. Niestety, nie 
służy temu skomplikowany język, który się znajduje w dokumencie, a także powszechne używanie angielskich wy-
rażeń. Angielskie wyrażenia używane są nawet do zastąpienia tak powszechnych i banalnych słów jak wydarzenie, 
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w tym przypadku event, no moim zdaniem w Strategii nie powinno być miejsca na takie zapisy. Mam też bardziej 
skomplikowane zapisy, próbowałem niektóre znaleźć w Internecie, czym jest na przykład teaching design. No nie-
stety nie udało mi się znaleźć definicji czegoś takiego. Podobne problemy dotyczą zresztą całej Strategii, a nie tylko 
tego bloku, o którym teraz rozmawiamy. Dodatkowo, chciałbym, aby w całej Strategii wszystkie pojęcia były uży-
wane w sposób prawidłowy, jest wiele pojęć, których używamy potocznie, w sposób nieprawidłowy. Jednym z takich 
pojęć jest chociażby pojęcie rewitalizacji, w tym bloku, o którym mówię mamy pojęcie rewitalizacji stref gospodar-
czych. W myśl ustawy o rewitalizacji, rewitalizacja dotyczy wyłącznie obszarów zamieszkałych. Nie można więc re-
witalizować obszaru gospodarczego, jeśli tam nie mieszkają żadni mieszkańcy. Ponadto, pojęcie rewitalizacji odnosi 
się do terenów zdegradowanych. No i mam problem, bo na przykład w Strategii napisano, że rewitalizacja będzie 
obejmować podstrefę Lublin Euro-Park Mielec, czyli tę, która powstała całkiem niedawno. Ja tam często bywam 
i szczerze mówiąc nie bardzo wiem, co można tam rewitalizować, bo jest to obszar, który niedawno powstał i jest 
w bardzo dobrym stanie. Osobiście mieszkam na ulicy, która jest w dużo gorszym stanie, a nie jest objęta taką re-
witalizacją. W zakresie bloku tematycznego mam tak naprawdę jedną konkretną uwagę dotyczącą tego, że fajnie, 
że w tej Strategii znalazły się zapisy, że będą realizowane inwestycje drogowe i że będą one wymienione z nazwy, 
że to będzie połączenie ulic Grygowej i Turystycznej oraz Bronowickiej i Żeglarskiej. No niestety takim problemem 
jest to, że ulice te zostały wymienione w tym bloku, a nie w bloku dotyczącym transportu co może być dla niektórych 
mylące. A z drugiej strony, w bloku dotyczącym transportu niestety żadnej ulicy nie wymieniono z nazwy, miesz-
kańcy mogą się tylko dowiedzieć, że będzie kontynuowany proces modernizacji czy rozbudowy dróg, w tym na przy-
kład dróg wojewódzkich, dołączających do sieci TENT. Co dokładnie to oznacza, mi jako mieszkańcowi trudno po-
wiedzieć. I to tyle, dziękuję serdecznie. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Zachęcam do tego, żeby też korzystać z 6 minut i zapra-
szam kolejną osobę w naszym bloku, czyli Pana Dariusza Czerwińskiego, który reprezentuje siebie, ale również re-
prezentuje Politechnikę Lubelską. Panie Dariuszu, czy się słyszymy? 

dr hab. inż. Dariusz Czerwiński: Tak, jak najbardziej, słychać mnie? 

Mateusz Wojcieszak: Słychać. 

dr hab. inż. Dariusz Czerwiński: Dobrze. Szanowni Państwo, dobry wieczór Państwu, a w zasadzie jeszcze dzień 
dobry, jeśli chodzi o godzinę. Ja reprezentuję Politechnikę, tak jak Pan tutaj wspomniał, no i przede wszystkim będę 
mówił w imieniu akademików, tutaj Politechnika Lubelska. To co mnie cieszy, to jest odniesienie w Strategii do 
współpracy biznesu i uczelni. Bo ja, z racji pełnionych funkcji na uczelni właśnie tym się aspektem zajmuję. Nato-
miast, jest to bardzo istotne, istotne jest właśnie to, aby miasto wspomagało współpracę właśnie pomiędzy bizne-
sem a nauką po to, aby znaleźć dobry klimat, ale nie tylko klimat. Po to również, aby móc wzajemnie się wspomagać. 
Bo jak wiemy, najnowsze perspektywy, jeśli chodzi o finansowania biznesu, one mimo wszystko kładą nacisk na to, 
aby jednak biznes funkcjonował razem z nauką. Lublin jako miasto akademickie ma duże szanse zaistnienia w tym 
obszarze, natomiast o czym warto też pamiętać? Warto pamiętać i tutaj moim zdaniem, chyba się nie znalazło to 
tak jasno zaznaczone w Strategii, aby rozwijać tą akademickość. Oczywiście akademickość tutaj mocno jest zaak-
centowana i rozwój nauki, jeżeli chodzi o Strategię, natomiast moim zdaniem nie znalazł się akcent, który by doty-
czył młodych naukowców i sposobów, aby tych młodych naukowców zatrzymać w Lublinie. Bo wszystko jak widzimy 
młodzież, jeśli chodzi o naukę mamy już w tej chwili „dziurę pokoleniową” i tego tak szybko zasypać się nie da, bo 
niestety jest tak że jeżeli chodzi o warunki pracy i wynagradzania w sektorze akademickim one znacząco odbiegają 
od tego co oferuje przemysł i widzimy, że młodzież stara się znaleźć mimo wszystko swoją pracę w przemyśle. 
I tutaj, co do uczelni w naszym mieście to młodych ludzi jako asystentów czy doktorantów trudno jest często 
uświadczyć, tak brzydko mówiąc. Oczywiście, ci młodzi ludzie przychodzą na studia doktoranckie, nie jest to w takiej 
liczbie w jakiej byśmy chcieli, żeby przychodzili. Natomiast, oni bardzo często po tych studiach nie zostają, mimo 
tego, że my poniesiemy jakieś koszty, jeśli chodzi o ich wyuczenie, o ich wiedzę o to wszystko odbywa jeszcze i w jak 
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najbardziej ustalonej formule mistrz-uczeń, to niestety oni potem dalej uciekają, nie zostając na uczelni. I tu osobi-
ście, mi jako osobie takiej, która jest z uczelnią akademicką związana w tejże Strategii zabrakło. Bardzo dziękuję, 
tak że to taki kamyczek do ogródka. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękujemy bardzo za ten głos, niestety wyczerpuje on listę zarejestrowanych osób na ten 
drugi blok. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby rejestrować się na jutrzejsze wysłuchanie, nawet jeśli mają Państwo 
opinie co do rozwoju Lublina, w temacie współpracy z uczelniami wyższymi, w temacie oświaty powszechnej, szkół 
podstawowych, szkół licealnych to jest na to miejsce w jutrzejszym wysłuchaniu oraz w sobotnim wysłuchaniu. 
Przypomnę godziny, że jutro wysłuchanie rozpoczyna się od godziny 16:00, przewidziane jest to około godziny 19:00, 
oczywiście jest to zależne od liczby zarejestrowanych mówców i mówczyń. W sobotę spotykamy się od godziny 10:00 
do 13:00, więc mamy naprawdę dużo czasu, poza tymi wstępnymi prezentacjami, żeby w blokach zaprezentować 
swoją opinię, swój komentarz, zapytać też w formie takiego pytania otwartego o coś ważnego dotyczącego rozwoju 
Lublina i projektu Strategii. Wartością wysłuchania publicznego jest to, że głosów mówców i mówczyń słuchały 
osoby, które mają wpływ na politykę publiczną w mieście Lublin. Które są współtwórcami Strategii Lublin 2030, 
które mają realną szanse, aby ten dokument jeszcze na ostatniej prostej konsultacji zmienić, zaktualizować. Dzisiaj, 
chciałbym poprosić do zabrania głosu takiego ostatniego, głosu ostatniego dzisiejszego dnia, Pana doktora Mariu-
sza Sagana z Urzędu Miasta Lublina, który jest współtwórcą Strategii. Panie Mariuszu, gorąca prośba niekoniecznie 
o komentowanie poszczególnych głosów, bo skomentowanie tych głosów znajdzie się w wersji dokumentowej już 
pod koniec wysłuchania, ale chciałbym zapytać tak o refleksje, czy jakieś głosy szczególnie w Panu zarezonowały? 
Co takiego się wybiło, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień? 

dr Mariusz Sagan: Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za to, że 
zgłosiliście się do wysłuchania. To też pokazuje, że mamy dużo problemów /ale nie zawsze/ dużo problemów w mie-
ście, dużo problemów przy wdrażaniu Strategii, ale nie zawsze jest tak, że mieszkańcy nam artykułują te problemy. 
No i dzisiaj, nawet jeśli mówimy tylko o kilku osobach, to te głosy były bardzo cenne i też pokazują, że jesteście 
Państwo zaangażowani w życie miasta i też chcecie nam tę Strategię pomóc jeszcze udoskonalić. Ja powiem tak, 
Pan Mateusz prosił mnie o przekazanie moich komentarzy odnośnie wypowiedzi. Ja myślę, że każda z tych wypo-
wiedzi wniosła coś nowego i to mówię absolutne bez żadnego podlizywania się tutaj naszym szanowny osobom, 
które zgłosiły się tutaj do wysłuchania. Zarówno w tej pierwszej części, były to głosy które mówiły nam o koniecz-
ności większego zaakcentowania choćby w kwestii pewnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. I to jest coś, 
czego nie było w Strategii, więc bardzo dziękujemy za ten głos. Również, jeśli chodzi o głosy dotyczących Górek 
Czechowskich też wydaje mi się, że może byłoby warto zaakcentować ten temat szerzej w Strategii. Zwłaszcza, że 
jak tutaj Pan Andrzej zauważył przedmiot może nie tyle Górek co w ogóle zieleni w mieście był niezmiernie ważnym 
elementem konsultacji społecznych na początku trwania prac nad Strategią, dokładnie rzecz biorąc badań społecz-
nych mieszkańców. To też jest ciekawe spostrzeżenie, też w głosach Pana Kowalika i Pana profesora Czerwińskiego 
wybrzmiały rzeczy, których nie ma w Strategii i też musimy się zastanowić na jakiej zasadzie je wpisać, czy wpisać 
i jak te zapisy ostatecznie sformułować. Nawiążę jeszcze, przepraszam prosił Pan, żeby nie nawiązywać do konkret-
nych wypowiedzi, ale nawiążę jeszcze do jednej bardzo ważnej wypowiedzi odnośnie języka Strategii, czy jakby dłu-
gości Strategii. Też chciałbym, żebyście Państwo pamiętali, że też strategia w nowych realiach prawnych w nowych 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która obowiązuje od zeszłego roku – mówimy tutaj o nowych uwarunkowa-
niach prawnych dla strategii miast – strategia ma dosyć rygorystyczny układ, ale też ustawodawca przez te rygory 
może nie bezpośrednio, ale pośrednio narzuca też pewnego rodzaju powagę dokumentu. I być może on może być 
niezrozumiały dla części mieszkańców, ale jest to też pośredni efekt nowych regulacji prawnych. Natomiast to, co 
chciałbym wszystkim Państwu powiedzieć to jest to, że na pewno Strategia zostanie zaprezentowana mieszkańcom 
nie tylko w formie takiego wydawnictwa obszernego prawie 200 stronicowego tak, bo taki dokument musimy wydać 
i uchwalić, ale również będziemy ze Strategii robili pewien wyciąg, taki, który będzie napisany trochę innym językiem, 
bardziej strawnym dla mieszkańców, będzie to coś w rodzaju taki przewodnik po Strategii i to powstanie pewnie 
w miesiącach wiosennych następnego roku. Także zdajemy sobie sprawę z tych problemów językowo terminologicz-
nych, ale też mamy pewne narzucone z góry rygory, może nie językowe oczywiście, ale pewien rytm postępowania 
i też jakby powagę tego dokumentu. Więc jeszcze raz dziękuję za te dzisiejsze opinie, ja sobie, pomimo tego, że one 
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są nagrywane ja sobie je zanotowałem, więc wrócimy do nich przy ostatecznych poprawkach tego projektu Strategii, 
który dzisiaj mamy. Dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję Panie Dyrektorze. Pan Mariusz Sagan wystąpił w roli tutaj reprezentanta wszystkich 
osób, które nas mówców i mówczynie słuchały. A przypominam o tym też, że w tej części bardziej administracyjnej 
na Zoomie, Państwo tego nie widzą, czy na YouTubie i na Facebooku, ale jest z nami o wiele, wiele więcej osób, 
przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu Miasta Lublin, między innymi Pani Joanna Olszewska, która jest Dyrekto-
rem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wycho-
wania, Pani Iwona Nowakowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania, wcześniej na samym po-
czątku był z nami oczywiście Prezydent Miasta Lublina, Pan doktor Krzysztof Żuk. Jeszcze raz dziękuję też za to 
krótkie podsumowanie. Tak, jak powiedziałem na samym wstępie, wszystkie głosy zostaną dokładnie spisane, na-
granie też jest dostępne cały czas na profilach youtubowych i facebookowych Strategii Lublin 2030. I w formie ta-
kiego sprawozdania, protokołu, będziemy przekazywać jako wykonawcy właśnie do rąk Pana Prezydenta Miasta 
Lublin Pana doktora Krzysztofa Żuka, więc te wszystkie opinie wpłyną na wygląd dokumentu, projektu uchwały 
Strategii Lublin 2030. I jeszcze raz gorąco zachęcam do zarejestrowanie się na jutrzejsze spotkanie, link mają Pań-
stwo do dyspozycji w komentarzach na Facebooku i YouTubie. Jutro te bloki tematyczne, które sobie zarysowaliśmy, 
dotyczą sportu, turystyki, kultury i przemysłów kreatywnych, więc jest to czas między innymi dla: przedstawicieli 
i przedstawicielek klubów sportowych, hoteli, restauracji, izb gospodarczych, stowarzyszeń, które zrzeszają interesy 
przedsiębiorców, dla których turystyka w Lublinie jest bardzo ważna, to jest głos dla artystów, artystek, dla osób, 
które pracują w kulturze, dla instytucji kultury – tych prywatnych i tych publicznych. To jest miejsce dla Państwa, 
żeby wypowiedzieć się co do tego, jak wygląda projekt Strategii Lublin 2030 i jakie Państwo mają opinię, ale też 
pomysły na rozwój Lublina do 2030 roku i dalej. Więc to są bloki tematyczne w piątek, a w sobotę zarysowaliśmy te 
bloki w taki sposób, że będziemy rozmawiać o urbanistyce, mobilności miejskiej, o sprawach metropolii, o środowi-
sku i mieście zielonym. Więc to jest też przestrzeń dla aktywistów i aktywistek, dla osób związanych z instytucjami 
badawczymi, organizacji ekologicznych, jest to miejsce dla architektów, architektek, dla osób, dla których zagospo-
darowanie przestrzenne, urbanistyka w mieście Lublin jest ważna. Więc to jest ta przestrzeń dla Państwa, żeby ten 
głos Państwa był słyszalny. To jest naprawdę ten ostatni dzwonek w tym procesie tworzenia Strategii Lublin 2030, 
żeby ten głos został zapisany i usłyszany. Bo jeśli tego głosu Państwo wyraźnie nie zaakcentują to później już ciężko 
będzie narzekać jak już ta uchwała zostanie podjęta przez Radę Miasta, a naprawdę warto wziąć udział w tym ostat-
nim etapie konsultacji społecznych. Oczywiście jeśli ta forma wysłuchań publicznych jest dla Państwa z jakiś wzglę-
dów nieprzyjazna, to oczywiście na stronach lubelskiej Strategii 2030 można również w takiej wersji mailowej, in-
ternetowej złożyć uwagi do dokumentu Strategii Lublin 2030. Więc jeszcze raz zachęcam do kliknięcia w link i do 
zarejestrowania się na jutrzejsze i sobotnie wysłuchania. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wielkie po-
dziękowania dla mówczyń i mówców, dla osób decydenckich, które słuchały wypowiedzi, notowały skrzętnie tak, 
jak widziałem też na podglądzie w kilku przypadkach i po prostu będą uwagi i głosy właśnie będą je doceniały w pro-
cesie tworzenia Strategii Lublin 2030. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zachęcam do zarejestrowania się na te ko-
lejne dni. Do widzenia. 
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Dzień drugi wysłuchania publicznego – 10.12.2021 r. 

Mateusz Wojcieszak: Czekam chwilę, bo wiem, że te transmisje różnie działają, ale myślę, że już się widzimy i sły-
szymy w świecie on line na Facebooku na profilu Strategia Lublin 2030 i na kanałach youtubowych Urzędu Miasta 
Lublin, właśnie na kanałach Strategii Lublin 2030. Dzień dobry, kłaniam się, ja nazywam się Mateusz Wojcieszak 
z Fundacji Pole Dialogu, i reprezentuję wykonawcę wysłuchania publicznego. Dzisiaj drugi odcinek wysłuchania pu-
blicznego. Czym jest to wysłuchanie za chwilę będę miał okazję Państwu krótko opowiedzieć, ale na samym po-
czątku zapraszam też do takiego oficjalnego otwarcia wysłuchania Pana doktora Mariusza Sagana, Dyrektora Wy-
działu Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. 

dr Mariusz Sagan: Dziękuję Panie Mateuszu, dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa 
oglądających transmisję w on-linie. Tak jak Pan Mateusz zauważył, rozpoczęliśmy dzisiaj drugi dzień wysłuchań 
publicznych i w imieniu Pana Prezydenta Lublina doktora Krzysztofa Żuka, chciałbym serdecznie Państwa powitać 
na wysłuchaniach dzisiejszych, które potrwają do godziny 19:00 i równocześnie chciałbym powiedzieć kilka słów 
o samym procesie, który właśnie teraz się w grudniu dokonuje. To jest proces związany z bardzo intensywnymi kon-
sultacjami społecznymi Strategii Lublin 2030. Ten proces związany jest z jednej strony, z debatami które mieliśmy 
okazję odbyć z mieszkańcami, ekspertami na początku grudnia. Z tych debat wykonywane są transkrypcje, które też 
posłużą nam do ulepszenia tekstu Strategii, draftu Strategii czy projektu Strategii, a z drugiej strony jesteśmy 
w trakcie wysłuchań publicznych, po których myślę będziemy mieli czy już mamy bardzo ciekawy materiał do tego, 
żeby tą Strategię ten dokument poprawić, usprawnić pewne rzeczy uwzględnić, które nie były dotychczas napisane 
czy przewidziane. Proszę Państwa, to też nie zamyka nam całego procesu konsultacyjnego. Ja przypomnę, że ten 
proces konsultacyjny trwa do 22 grudnia i serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do składania uwag w formie 
pisemnej za pomocą specjalnych formularzy, które są dostępne na stronie Strategia Lublin (www.2030.lublin.eu). 
I myślę, że po tym całym procesie będziemy mogli przystąpić już do finalizacji, czyli do tego, żeby w styczniu 2022 
roku Strategia została, można tak powiedzieć, finalnie przygotowana po tych wszystkich uwagach, które spłyną 
w trakcie konsultacji i jeszcze w styczniu 2022 roku uchwalona. Proszę Państwa, to jest etap, który zamknie dwuletni 
czy ponad dwuletni proces budowy Strategii Lublin 2030. To jest proces bardzo zaawansowany, który obejmuje, czy 
obejmował szereg etapów bardzo mocno angażujący mieszkańców, angażujących ekspertów, angażujący radnych, 
angażujący urzędników właściwie cały ekosystem, wszystkich interesariuszy. Pamiętajmy jednak, że sama strate-
gia, nawet najlepsza strategia to nie jest gwarancja sukcesu miasta. Nauczeni doświadczeniem Strategii Lublin 
2020, którą również miałem możliwość współtworzyć, mogę powiedzieć, że sukces strategiczny jest wykuwany 
ciężką pracą każdego dnia każdego miesiąca każdego roku i dopiero pełne zaangażowanie miasta, urzędu jest gwa-
rantem, że strategia będzie zrealizowana. I podobnie myślimy o tym nowym okresie strategicznym, okresie do 2030 
roku, gdzie też zakładamy, że nie tylko urzędnicy, nie tylko Urząd Miasta będą realizować tę Strategię, ale jak stało 
się to w poprzedniej dekadzie, a nawet z większym wytężeniem będą to mieszkańcy, instytucje, biznes, ngos’y i cały 
ekosystem miasta, który w proces wdrażania Strategii będzie bardzo mocno się angażował. To nowe podejście do 
strategii jest też charakterystyczne do tego co się dzieje na świecie. Dzisiaj ten najszybciej rozwijające się ośrodki 
miasta, najbardziej inteligentne, najbardziej smart działają właśnie w taki sposób, czyli podczas konsultacji budowy 
strategii angażują mieszkańców, ekspertów, ambasadorów miasta po to, żeby po napisaniu dokumentu, po jego 
uchwaleniu, ci ludzie byli zaangażowani we wdrażanie tej strategii. To jest właśnie – można tak powiedzieć – bardzo 
inteligentny element procesu zarządczego w nowocześnie rozumianych ośrodkach miejskich czy nowocześnie za-
rządzanych ośrodkach miejskich. Proszę Państwa, 2030 rok to jest okres, który można powiedzieć jest daleko przed 
nami, przynajmniej przed częścią z nas, ale z drugiej strony czas szybko leci i ten zakres wyzwań, które nas czekają 
jest przeogromny i to jest związane z wieloma rzeczami, które się zadziały w ostatnich latach. To nie jest tylko kwe-
stia pandemii, to jest kwestia diametralnych procesów które zachodzą na poziomie gospodarki światowej czy 
w ogóle, procesów społeczno-ekonomicznych, to są procesy związane z demografią, to są procesy ze zmianą roli 
miast i w ogóle metropolitalnych. To są procesy związane z cyfryzacją, digitalizacją, z nowym funkcjonowaniem 
wielu biznesów itd. Więc jestem przekonany, że ta wspólna praca wszystkich osób, które były zaangażowane 

http://www.2030.lublin.eu/
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w pracę Strategii i wytworzenie tego dokumentu pomogą lepiej zrozumieć nam te rzeczy, które będą do nas przy-
chodziły z przyszłości. Proszę Państwa i jeszcze jedna uwaga. W trakcie mojego krótkiego wystąpienia poświęco-
nego samej idei Strategii, chciałbym podkreślić, że Strategia to nie tylko lata 20-30 i literalne wdrażanie zapisów, 
Strategia to też jest dokument, który będzie służył przygotowaniu strategii operacyjnych, strategii sektorowych, 
strategii już konkretnych np. rozwoju, kultury, rozwiązywania problemów społecznych. Dziękuję za uwagę. Myślę, 
że możemy oficjalnie otworzyć drugi dzień wysłuchań i oddaję głos dla Pana Mateusza. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję Panie Dyrektorze za to oficjalne otworzenie i też zarysowanie tej osi czasu, bo to 
jest bardzo długi proces. Te wysłuchania są gdzieś na końcu tej drogi, to jest tak naprawdę finał konsultacji spo-
łecznych. Dlatego tak bardzo zależny na tym, aby Państwo, mieszkańcy i mieszkanki Lublina zapisywali się i zapisy-
wały się na wysłuchania publiczne. To właściwie jedyna taka okazja i pewność z Państwa strony, że te uwagi, ko-
mentarze, krytyka czy pochwała projektu Strategia Lublin 2030 zostanie wysłuchana i odnotowana też przez decy-
dentów miasta Lublin. Ale o co chodzi w tych wysłuchaniach publicznych? Co z tym wysłuchaniem? Teraz jestem 
winien Państwu krótkie wyjaśnienie. Wysłuchania publiczne to jest taka metoda partycypacyjna która ma coraz 
większe grono fanów. Wysłuchania publiczne są doskonałym sposobem na to, żeby politycy i polityczki usłyszeli od 
obywateli, obywatelek głos dotyczący polityk publicznych. Czyli to jest taki moment, przestrzeń dla mieszkańców, 
mieszkanek, czy w skali kraju dla obywateli, obywatelek, by właśnie wygłosić publicznie swoją opinię, komentarz, 
krytykę czy pochwałę dotyczącą jakiegoś projektu ustawy, uchwały, zmian w prawie. W przypadku Lublina, wysłu-
chania publiczne służą za ten ostatni etap konsultacji społecznych, czyli moment, w którym mogą się Państwo wy-
powiedzieć co do Strategii Lublin 2030. Właśnie po to tutaj jesteśmy, żeby oddać Państwu przestrzeń. Wszystkie 
osoby fizyczne, jak i osoby które reprezentują instytucje, firmy, organizacje społeczne uczelnie, mogą zgłosić się do 
nas i dostać swoje przysłowiowe 5 minut. U nas jest to 6 minut, żeby wypowiedzieć swój głos publicznie i jawnie. 
Ta jawność i publiczność są bardzo ważne, każde zdanie, każda wypowiedź są odnotowywane – to znaczy my reje-
strujemy to nasze nagranie. Transmitujemy się przy okazji na żywo na kanale, poza tym jest ono zapisywane. Każdy 
głos, który występuje w ramach wysłuchania publicznego zostanie też skrzętnie spisany i przedstawiony Prezyden-
towi Miasta Lublin jako właśnie głos mieszkańców i mieszkanek. Dzisiaj jest drugi dzień. Wczoraj mieliśmy okazję 
rozmawiać między innymi na tematy związane z takimi kwestiami jak społeczeństwo obywatelskie, zrównoważona 
gospodarka, akademickość. Dzisiaj troszkę przeformułowaliśmy plan naszego spotkanie, przewidywaliśmy, że znów 
będą dwa bloki wysłuchań, dwa bloki tematyczne, W związku z też małą ilością zgłoszeń postanowiliśmy, że zro-
bimy jeden blok wysłuchania, który będzie łączył tematy wokół dużych obszarów jak sport, turystyka, kultura, prze-
mysł kreatywny, a w miejsce tego drugiego bloku przewidzieliśmy taki, z angielska można nazwać „Q&A” – czyli 
pytania i odpowiedzi. Zebraliśmy różne głosy które padały na wysłuchaniach, wcześniej na debatach tematycznych, 
które były też etapem konsultacji społecznych. Zebraliśmy te glosy, zebraliśmy te pytania no i będziemy dzisiaj mieli 
okazję usłyszeć odpowiedzi, komentarze ze strony współtwórców Strategii do tych głównych pytań, które się poja-
wiały w tym ostatnim etapie, ostatnim odcinku konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Lublin 2030. 
Więc dzisiaj właśnie czeka nas zmiana formuły. Pierwsza część o godzinie 16:35 – zaczniemy blok wysłuchań. Mamy 
zgłoszone na ten moment 3 osoby. Ja też zachęcam w tym miejscu, żeby zapisywać się na jutrzejsze wysłuchanie. 
Jutrzejsze wysłuchanie, sobotnie wysłuchanie mamy przewidziane od godziny 10:00 do 12:00. Więc bardzo zachę-
camy. Jeśli ktoś nas słucha teraz na transmisji albo zobaczy tę transmisję później to zachęcamy – ten formularz do 
końca dzisiejszego dnia i jutro w godzinach porannych będzie otwarty i można się tam zarejestrować na jutrzejsze 
wysłuchanie, czyli sobotnie wysłuchanie od 10:00 do 13:00. Więc mamy ten blok od 16:35 gdzie usłyszymy 3 głosy 
mieszkańców i mieszkanek Lublina odnośnie projektu Strategii Lublin 2030 i w ogóle w kwestii rozwoju miasta 
w perspektywie 2030 roku i dalej, a o 16:35 usłyszymy tę sesję pytań i odpowiedzi „Q&A” z współtwórcami Strategii, 
czyli na pytania mieszkańców, całego procesu konsultacji będzie Pan doktor Mariusz Sagan, Pan doktor Piotr Male-
szyk i Pan Michał Furmanek właśnie z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, czyli właśnie są to osoby które najle-
piej znają ten dokument, które są też współtwórcami całego dokumentu. Więc to na dzisiaj. Krótkie też wprowa-
dzenie o zasadach całego wysłuchania: oczywiście wszystkie osoby, które dzisiaj usłyszymy dostały już skrót naj-
ważniejszych zasad. To co najważniejsze to to, że w wysłuchaniach publicznych nie ma miejsca na jakąś żywą pole-
mikę. To jest przestrzeń do wypowiedzenia się, to jest takie forum, ale nie forum dyskusyjne, ale z pewnością że po 
drugiej stronie aktywnie słuchają osoby decydenckie, osoby, które mają wpływ na wygląd Strategii Lublin 2030. 
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Mówcy wypowiadają się w kolejności wylosowanej, dzisiaj wylosowaliśmy tę kolejność. Nie jest to kolejność zgło-
szeń ale jest to kolejność losowa. Dzisiaj każda osoba, którą usłyszymy ma do dyspozycji 6 minut, ale biorąc pod 
uwagę, że tutaj jest króciutka lista, więc jeżeli ktoś przekroczy czas to nie będę tutaj psem stróżującym – na pewno 
nie utniemy tego czasu więc jeśli ktoś odrobinę przekroczy ten czas to to jest w tym wypadku dopuszczalne. Całość 
wypowiedzi mówców zostanie też zapisana, sporządzimy z niej transkrypcję i oczywiście tak jak powiedziałem, 
pełne nagrania będą dostępne. Dzisiaj spotkanie na Facebooku i na YouTubie tłumaczone jest na polski język mi-
gowy, ogromne podziękowanie dla tłumaczek, które nas dzisiaj wspierają właśnie w tym, żeby to wydarzenie było 
bardziej dostępne w Internecie. I to jeśli chodzi o to co jeszcze przed nami, przed 16:45, mogą się Państwo zastana-
wiać, że o 16:45 zaczynamy część wysłuchania, a do tego czasu jeszcze trochę i właśnie w tym momencie chciałbym 
zaprosić ponownie Pana doktora Mariusza Sagana z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości żeby jeszcze więcej opo-
wiedział nam już nie o procesie wypracowywania projektu Strategii Lublin 2030, ale o tym, co znajdziemy w środku. 
Jakie są obszary rozwojowe? O tym jaką strukturę ma ten dokument, o którym też dzisiaj będziemy rozmawiać? 
Więc ja teraz zapraszam, Panie Dyrektorze? 

dr Mariusz Sagan: Dziękuję bardzo, proszę o udostępnienie prezentacji. 

Mateusz Wojcieszak: Proszę, ona jest już dostępna, my jej tutaj nie widzimy na naszym roboczym podglądzie, ale 
może Pan śmiało kontynuować. 

dr Mariusz Sagan: Dobrze, poproszę następny slajd, bo widzę, bo mam pierwszy slajd Strategia Lublin 2030, tak? 
I jeśli można to poproszę też troszeczkę o powiększenie tego, o super. Proszę Państwa, tak jak Pan Mateusz wpro-
wadził to moje krótkie wystąpienie, dokładnie 16 minutowe wystąpienie, to chciałbym właśnie przez ten czas po-
wiedzieć jak po pierwsze wygląda struktura dokumentu, bo to jest bardzo ważne w kontekście zrozumienia idei 
zamysłu, który towarzyszył twórcom Strategii, którą dzisiaj prezentujemy do konsultacji społecznych. Proszę Pań-
stwa, dokument składa się z wielu części, jest to dokument bardzo obszerny, jest to dokument prawie 200 stronni-
cowy i to, że on jest tak duży tak pojemny może być czasami pewnego rodzaju barierą żeby wszystkie osoby mogły 
go tak dokładnie przeczytać i przeanalizować, ale chciałbym podkreślić, że jest to pewnego rodzaju wymóg polskiego 
prawa, które wręcz od pewnego momentu, od wejścia w życie regulacji w tym zakresie wymaga od miasta żeby 
strategie, aby były w pełni ustrukturalizowane, żeby były takimi strategiami pełnymi, wyczerpująco mówiącymi 
temat, żeby zawierały także w sobie takie elementy diagnostyczne które bardzo często są elementami – musze 
powiedzieć – takimi długimi w czytaniu, tak? I żeby był to dokument sekwencyjny, mocno powiązany ze sobą. Do-
kument, który zaczyna się od wstępu od wyjaśnienia, od ram planowania strategicznego, przechodząc przez dia-
gnozy itd. I tak Państwo widzicie na slajdzie mamy kilkanaście elementów Strategii, zaczynamy od wstępu, później 
tłumaczymy czytelnikowi jak powstała Strategia, kto uczestniczył w pracach nad Strategią, jak należy tą Strategię 
czytać i rozumieć. Następnie odnosimy się do tego co przed sekundą powiedziałem, to jest do nowych ram plano-
wania strategicznego które przewidział ustawodawca, czyli de facto zrównania strategii miejskich ze strategiami 
regionalnymi czy strategiami krajowymi. Później jest niezmiernie ważny element, o którym później troszeczkę opo-
wiem to są diagnozy – czy bardziej wnioski z różnych diagnoz, syntezy z diagnoz, czyli stanu, który jest charaktery-
styczny dla miasta. Potem, na podstawie diagnoz na podstawie prac ekspertów w Tematycznych Grupach Robo-
czych formułowane były rzeczy przyszłościowe, czyli wizja, misja miasta, na tej podstawie zostały sformułowane 
także obszary rozwojowe, cele horyzontalne. Poproszę o następny slajd. I w związku z tym także powstał model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej. Dokument jest zakończony częścią zarządczą, to jest system realizacji Stra-
tegii Lublin 2030, który mówi, o tym jak widzimy system wdrażania Strategii w strukturze Urzędu Miasta i w ogóle 
całego miasta, jak widzimy system monitorowania postępów Strategii, konteksty również finansowe i jak widzimy 
na tym etapie, czyli jak ta Strategia jest spójna z dokumentami wyższego rzędu. To jest, tak myślę, taki długi proces, 
który gdzieś nas doprowadził do napisania dokumentu, ale tak jak powiedziałem ta liczba rozdziałów czy elementów 
Strategii jest wręcz literalnie narzucona przez prawo. Poproszę o następny slajd. Proszę Państwa, zaczynając od tych 
rzeczy niezmiernie istotnych, czyli zaczynając od diagnoz. Diagnozy to nic innego jak element analizy strategicznej 
które dokonują samorządu z resztą podobnie jak i biznes, odpowiada na pytania, gdzie jesteśmy, jakie są problemy, 
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co myślą i co oczekują mieszkańcy, co myślą i oczekują przedsiębiorcy, interesariusze. W diagnozie społecznej wy-
korzystaliśmy bardzo zaawansowany proces badań społecznych zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościo-
wym. Były to badania, które zrealizowaliśmy w procesie praktycznie przeankietowania kilkunastu tysięcy mieszkań-
ców i mieszkanek Lublina, którzy dostarczyli nam nieprawdopodobnie dużo materiału na temat barier bolączek 
związanych z życiem w mieście, ale również tych elementów które składają się na dumę mieszkańców Lublina na 
nasze poczucie identyfikacji i na to jak również widzimy miasto w przyszłości. Tutaj mieszkańcy konkretnie i bardzo 
dokładnie opisywali, jak widzą Lublin w 2030 roku. I te badania zrealizowane były przekrojowo, w bardzo wielu gru-
pach społecznych, w grupach wiekowych za pomocą również bardzo zróżnicowanych metod badań społecznych, za-
równo w postaci takich prostych badań ilościowych, kwestionariuszowych, ale również badań fokusowych, badań 
uczestniczących. To jest jakby punkt wyjścia do zrozumienia czym jest miasto, jakie są oczekiwania mieszkańców, 
ale również mamy w tej diagnozie społecznej syntezę bardzo wielu dokumentów. Mamy tak naprawdę dokumenty 
które urząd wytwarza przez ten okres kilku czy kilkunastu lat, czyli związane z tym jak te kwestie jak te oczekiwania 
społeczne się zmieniały na przestrzeni 5-6 lat w Lublinie, jak one ewaluowały, to nie jest stan tylko z roku 2020 czy 
2021. Mamy też inne diagnozy zawarte w dokumentach samorządowych, mamy też porównania z innymi miastami 
wojewódzkimi w Polsce więc ten blok diagnozy społecznej jest niezmiernie wyczerpujący i śmiem powiedzieć, że jest 
on nawet kluczowy dla późniejszego zrozumienia tego, co zawarliśmy w Strategii. Poproszę o następny slajd. Ta 
baza gospodarcza była również wyczerpującym elementem naszej pracy i tutaj też korzystaliśmy przy syntezie dia-
gnozy gospodarczej z wielu elementów, zarówno z zewnętrznych ale też takie które wytwarzaliśmy w ramach 
Urzędu Miasta to są nasze badania wewnętrzne, wywiady z przedstawicielami biznesu, przeankietowaliśmy w ze-
szłym roku dokładnie 100 reprezentatywnych przedsiębiorstw w formie wywiadów IDI i też można powiedzieć, że 
mamy bardzo reprezentatywny przegląd informacji czego oczekuje biznes, a biznes to jest oczywiście kręgosłup 
rozwoju każdego miasta, rzecz od które, można powiedzieć, zależy w największym stopniu jego przyszłość. Mamy 
też bardzo ciekawe analizy zamawiane, ten raport który Państwo widzicie na początku „Specjalizacje gospodarcze 
Lublina”, który został zrealizowany przez naukowców z Wydziału Ekonomicznego UMCS i ten raport nam bardzo 
dokładnie pokazuje nie to jaki dzisiaj Lublin ma potencjał ekonomiczny i innowacyjny, ale również jakie powinien 
wybrać kierunki rozwoju, tego potencjału przyszłości. Czyli mamy bardzo dokładnie zaprezentowane przyszłe inte-
ligentne specjalizacje gospodarcze miasta. I tak jak uprzednio, mamy też szereg diagnoz, które porównują nas z mia-
stami w Polsce, mamy też książkę „Monografie Lublin 2030”, która też nam bardzo dużo wniosła przez to, że doty-
czyła tematyki przyszłościowej naszych rozważań o rozwoju gospodarczym Lublina. No i trzecim elementem jest 
diagnoza przestrzenna, jeśli mógłbym poprosić też o następny slajd. Diagnoza przestrzenna również była oparta 
o ustalenia badań społecznych i działań partycypacyjnych. Mieliśmy tutaj kwestię tych samych raportów które zło-
żyły się na diagnozę społeczną, tutaj bardzo ważnym elementem było pokazanie jak Lublin wygląda dzielnicowo, 
jak różni się jakoś życia w dzielnicach, gdzie są dysproporcje, bolączki, potrzeby mieszkańców i też w związku z tym 
zostały zaadresowane pewne działania na przyszłość. To są diagnozy, które zajmują dużą część Strategii, jest to 
naprawdę bardzo ciekawy materiał, który myślę, że mógłby zainteresować bardzo wielu lublinian, ukazujący gdzie 
jesteśmy, czego oczekujemy jakie mamy aspiracje, ale jakie mamy również i deficyty rozwojowe. Poproszę o na-
stępny slajd. Proszę Państwa w każdej strategii najważniejsze są cele i kierunki rozwoju i takie kierunki zostały 
wytyczone poprzez sformułowanie 5 kluczowych kierunków rozwoju To są kierunki rozwoju do 2030 roku pokazujące 
na jakie elementy funkcjonalne należy zwrócić uwagę i na jakie będziemy zwracali uwagę i tych elementów sformu-
łowaliśmy łącznie kilkanaście w 5 obszarach rozwojowych. I teraz króciutko chciałby o nich państwu opowiedzieć. 
Jeśli popatrzymy na ten slajd to też zobaczymy pewną logikę tych obszarów, jeśli popatrzymy na taki bardzo ważny 
element jak cele zrównoważonego rozwoju które są promowane na świecie przez ONZ, to ta Strategia do tych celów 
zrównoważonego rozwoju się odnosi. Dlaczego, dlatego że mamy zrównoważony rozwój społeczny, to Państwo wi-
dzicie w punkcie C, mamy zrównoważony rozwój gospodarczy w punkcie A, gdzie mówimy o akademickości o gospo-
darce szeroko rozumianej, innowacji. Mamy też zrównoważony obszar urbanizacji ujęty w punkcie B, gdzie mówimy 
o Lublinie zielonym i zrównoważonym urbanistycznie. I te elementy równoważone są o elementy bardziej miękkie 
jak choćby obszar D poświęconemu turystyce, sportowi, który jakby spaja na poziomie mieszkańców te poszczególne 
3 poprzednie obszary, czyli z jednej strony miasto musi się rozwijać w sposób zrównoważony, ale też jest dla ludzi. 
I ci ludzie, właśnie dzięki temu zrównoważonemu rozwojowi mogą być bardziej twórczy, bardziej kreatywni bardziej 
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aktywni itd. I samorealizować się w przyszłości. Ostatnim elementem obszarów rozwojowych jest Lublin metropo-
litalny który jest taką klamrą, takim można powiedzieć, elementem wizjonerskim. Lublin rozpoczął procesy metro-
politalne całkiem niedawno, my jesteśmy taką kształtującą się metropolią i oczekujemy, że w trakcie realizacji stra-
tegii za 10 lat Lublin będzie średnim ośrodkiem metropolitalnym w skali europejskiej. Poprosiłbym o kolejny slajd. 
Proszę Państwa, jeśli popatrzymy na strukturę dokumentu, w jego części już operacyjnej to biorąc pod uwagę cho-
ciażby Lublin kreatywny, akademicki, przedsiębiorczy każdy obszar priorytetowy, kierunek działania został podzie-
lony na kilka elementów, na kilka można powiedzieć celów bardzo ważnych, które chcemy zrealizować. I przykładem 
chociażby akademickość, gdzie mówimy o bardzo wysokim poziomie badań w Lublinie za 10 lat, mówimy o pełnej 
synergii miasta i uczelni, ale też mówimy o nauce przez całe życie jako kluczowej zmianie gospodarczej w mieście, 
mówimy o rozwoju specjalizacji, wreszcie mówimy o infrastrukturze biznesu, czy o kulturze przedsiębiorczości. Tak 
więc poprzez duże obszary następnie uszczegóławiamy je w takim sposób, że przygotowujemy czy proponujemy 
takie wnioski, które chcemy zrealizować. Poproszę o następny slajd. Podobnie jest w Lublinie zielonym i zrównowa-
żonym urbanistycznie, też wyznaczyliśmy sobie 5 elementów zmiany, które też gdzieś są wyrazem oczekiwań 
mieszkańców, ja też nie mam czasu, żeby o nich wszystkich Państwu opowiadać, ale chciałbym zwrócić uwagę na 
takie elementy jak zieleń miejska, która przewija się praktycznie we wszystkich badaniach społecznych jako klu-
czowy element preferencji lublinian. Mówimy o transformacji energetycznej, mówimy o zrównoważonym rozwoju 
urbanistycznym, czy o zmianach klimatycznych. To wszystko jest zaadresowane w tym dokumencie. Poproszę ko-
lejny slajd. Lublin otwarty, wielopokoleniowy i społecznie zaangażowany, czyli Lublin aktywny sąsiedzko, miasto 
które jest otwarte i włączające, międzypokoleniowe, jest to właśnie sfera zrównoważonego rozwoju społecznego 
zgodnie z wytycznymi ONZ-u. Kolejny slajd to Lublin twórczy, aktywny i gościnny i tutaj adresujemy to do kultury, 
do oferty sportowej, do sportu zawodowego, ale również do turystyki i gościnności czyli budowy miasta rozpozna-
walnego turystycznie, miasta które zwiększa potencjał turystyczny, ale również liczbę turystów, zarówno z polski 
ale też i z Europy i ze świata. Podpunkt E to z kolei metropolia, czyli dokument i oczywiście dalsze prace nad tym, 
żeby Lublin umacniał się nie tylko jako lider Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, ale również regionu Polski 
Wschodniej i też temu towarzyszy rozwój funkcji metropolitalnych miasta, które w tym obszarze bardzo dokładnie 
zdefiniowaliśmy. Dobrze, przechodzimy dalej, mamy niewiele czasu, króciutko o logice układu obszarów na przykła-
dzie jednego z tych obszarów, to też żebyście Państwo zrozumieli, jak kaskadowaliśmy nasze działania i rozumo-
wania. Weźmy sobie choćby Lublin akademicki, kreatywny, przedsiębiorczy część A, a część A.2. Lublin jako między-
narodowy ośrodek kształcenia i badań. Poproszę o następny slajd, jaki jest układ takiego celu? Cel A.2 czyli między-
narodowy ośrodek badawczy i pokazujemy jakie działania należy podjąć, aby ten cel zrealizować. Chociażby wzmac-
niać potencjał badawczy uczelni, wzmacniać proces umiędzynarodowienia itd. I teraz, żeby zrealizować cele, wpisa-
liśmy również do strategii zadania i projekty kluczowe, czyli konkretne działania, konkretne projekty, które musi 
miasto zrealizować, żeby te cele osiągnąć. I tu chociażby, aby zwiększyć potencjał badawczy uczelni miasto musi 
mocniej wspierać uczelnie chociażby w realizacji programów wsparcia profesorów wizytujących, którzy będą poprzez 
swoje kontakty, wspólne badania doprowadzali do takiego, że tak powiem i rozwoju nauki lubelskiej i wynoszenia 
przynajmniej części obszarów na poziom międzynarodowy, bo oczywiście część tych naszych dyscyplin lubelskich, 
czy w Lublinie ten poziom międzynarodowy już posiada. Poproszę dalej, w każdym z tych obszarów mamy też zale-
cenia i synergie i może to nie są już takie dokładne projekty które chcemy realizować, ale to są nasze pomysły na to 
jak osiągać poszczególne cele, jak to robić z innymi w partnerami, nie tylko z urzędem, jak to zrobić żeby ta dynamika 
zmian była też dostosowywana do przyszłości a mówiąc już tak bardziej prosto, my zalecamy pewne działania, które 
na razie nie są wpisane jako programy, ale może się okazać w przeciągu kilku lat, że być może te zalecenia będą 
się musiały zamienić w przygotowanie konkretnych programów działań. I to jest też taki element smart, większej 
elastyczności tej Strategii, większej adaptatywności Strategii. I na końcu w każdym z tych obszarów mamy postępy 
w realizacji celów i te postępy mierzymy w sposób jakościowy, ilościowy, ekspercki i poprzez badania opinii miesz-
kańców co też jest, można tak powiedzieć, kompleksowym systemem, na którym chcemy oprzeć monitoring Stra-
tegii Lublina. I chyba zakończymy już tą prezentacje, tak? Dziękuję bardzo za tą część, myślę, że to wystąpienie 
troszeczkę rozjaśniło logikę Strategii i filozofię, która stała za naszymi działaniami. Dziękuję bardzo za uwagę i od-
daję głos do studia. 
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Mateusz Wojcieszak: Bardzo dziękujemy Panie Dyrektorze, studio już się odzywa, a my już przechodzimy do części 
wysłuchania publicznego. Mamy zarejestrowane 3 osoby przez formularz, w tym miejscu też chciałbym jeszcze raz 
zachęcić, że jeśli ktoś nas słucha i chciałby zapisać się do głosu, to jest naprawdę jedyna taka szansa, aby wypowie-
dzieć się przed decydentami na temat Strategii Lublin 2030. To jest już końcówka konsultacji społecznych, na-
prawdę warto wziąć w nich udział, jutro od godziny 10:00 do 13:00 – ostatni czas wysłuchania, ostatni dzień, ostatni 
moment wysłuchania publicznego w Lublinie wokół tematu Strategii Lublin 2030. Jeśli dla kogoś ta forma jest zbyt 
medialna, zbyt publiczna, wolałby gdzieś w skrytości swojego serca zapisać uwagi i przemyślenia, to oczywiście 
urząd jest jeszcze otwarty na uwagi pisemne, uwagi elektroniczne, które też w sobie zawierają zasady tych ostatnich 
konsultacji społecznych. Naprawdę warto się wypowiedzieć zanim ten dokument trafi na stół radnych Miasta Lublin. 
To jest właśnie czas dla Państwa, czas dla mieszkańców, mieszkanek, żeby się wypowiedzieć co do Strategii. Czy, 
jeśli kogoś przeraża wczytywanie się w dokument to w ogóle przedstawić swoją wizję rozwoju Lublina czy choćby 
zapoznać się z konkretnym obszarem rozwojowym, który Państwa interesuje. Na przykład, jeśli interesują się Pań-
stwo mobilnością, urbanistyką miejską, zagospodarowaniem przestrzennym to jutro jest dobry moment, żeby się 
wypowiedzieć w wysłuchaniu publicznym, tak samo jak Państwu zależy na kwestiach klimatycznych, miasta zielo-
nego i tego jak ta zieleń będzie się w mieście rozwijała, jutro też jest doskonały moment, żeby wziąć udział w wy-
słuchaniu. A ja w tym momencie przechodzę już do naszej listy osób, chcę się upewnić, czy jest już z nami Pan Artur 
Duszyk, który jest właścicielem kawiarni w Lublinie Creamy Cafe i chciałbym zapytać, czy jest Pan Artur z nami czy 
może włączyć również kamerę? 

Artur Duszyk: Tak, czy widać mnie? 

Mateusz Wojcieszak: Na razie jeszcze nie, kamery Pana nie widać, lewy dolny róg, ikonka kamery i jak Pan kliknie 
to powinien… 

Artur Duszyk: Już już już, proszę dać mi chwilkę, bo ja widocznie mam w ustawieniach komputera. 

Mateusz Wojcieszak: Dobrze, to Panie Arturze, to ma Pan teraz swój czas na takie techniczne przygotowania a ja 
zapraszam drugą osobę w kolejności, czyli Pana Krzysztofa Kowalika i ja już Pana Krzysztofa włączam do naszego 
spotkania i Panie Krzysztofie zapraszam do wypowiedzi jednak w pierwszej kolejności ze względu na problemy tech-
niczne pierwszego mówcy więc Panie Krzysztofie, czy się słyszymy czy się możemy zobaczyć i zapraszam już do 6-
cio minutowej wypowiedzi. 

Krzysztof Kowalik: Już, widać mnie, słychać mnie? Dobrze, czyli rozumiem, że ja mam zacząć? 

Mateusz Wojcieszak: tak, że względu na problemy techniczne Pana Artura przestawiamy kolejkę i zapraszamy do 
wypowiedzi. 

Krzysztof Kowalik: Dobra. Ja nazywam się Krzysztof Kowalik, ja jestem aktywnym sportowo mieszkańcem jednak 
brakuje mi miejsc, w których w Lublinie można uprawiać sport amatorski, szczególnie jest to uciążliwe w okresie 
zimowym, kiedy praktycznie wszystkie obiekty sportowe zewnętrzne są zamknięte. W Strategii słusznie zauwa-
żono, że sport wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne co jest jednym z podstawowych warunków udanego życia 
i rozwoju osobistego mieszkańców. Niestety w tej Strategii brakuje mi czegoś, co jakby spowodowały, że każdy 
mieszkaniec Lublina będzie miał tę minimalną dozę aktywności fizycznej, a w szczególności osoby młodsze, które 
jest dzisiaj niezwykle trudno zachęcić do sportu, a które niestety są coraz bardziej otyłe. I ja jako przedstawiciel 
Porozumienia Rowerowego, staram się od wielu lat zachęcać, żeby pod lubelskimi szkołami otoczenie było w taki 
sposób kreowane, żeby każdy te ostatnie kilkaset metrów musiał przejść do szkoły pieszo, przejechać rowerem, po 
prostu zrobić tę minimalną porcję aktywności każdego dnia. Niestety miasto Lublin w tym zakresie bardziej promuje, 
żeby dojeżdżać do szkoły samochodami, co jest moim zdaniem mija się z celem, bo jeśli stawiamy na sport, to sta-
wiajmy też na taki ruch codzienny każdego dnia. Bardzo mnie za to cieszy, bo też współpracuję z seniorami, że 
w Strategii pojawiły się też sporty całego życia. Jest bardzo duży problem z uprawianiem sportu przez osoby starsze. 



27 

Tak naprawdę ciężko w ogóle mówić w ich wykonaniu o sporcie, to raczej jakakolwiek aktywność fizyczna, która jest 
dla nas, jako mieszkańców Gminy Lublin bardzo cenna, ponieważ takie osoby starsze, które się poruszają, które mają 
aktywność fizyczną, po pierwsze żyją dłużej, a po drugie dłużej są samodzielne. Jeśli mamy takie osoby starsze, 
niesamodzielne to bardzo często opieka spada na Gminę Lublin i są to kosmicznie duże pieniądze. I tutaj może taka 
anegdota, że Lublin teraz będzie europejską stolicą młodzieży, ale nie oszukujmy się, Lublin jest miastem starszych 
ludzi i tych starszych ludzi będzie coraz to więcej. I zanim przejdę do turystyki to chciałbym też trochę się odnieść 
do tego bardzo fajnego, czego w sporcie zabrakło, mianowicie chodzi o monitorowanie efektywności kosztowej. 
Miasto planuje budowę stadionu żużlowego, nie wiadomo na razie za ile, z roku na rok te koszty rosną chociaż na 
razie mówimy tylko o projekcie. Mowa jest o kilkudziesięciu, kilkuset milionach złotych i ja jako mieszkaniec zasta-
nawiam się czy tak naprawdę czy my na tym zyskamy czy my na tym stracimy? Jakie będą koszty funkcjonowania 
tego stadionu, jak my na tym zarobimy, bo w tym momencie mamy już stadion Arenę Lublin, która przynosi noto-
ryczne straty. Co śmieszniejsze, te straty są tym mniejsze im mniej ten stadion jest wykorzystywany. Oczywiście, 
rozumiem, że sport trzeba dotować, szczególnie ten sport na wysokim poziomie i taki, który na siebie nie może 
zarobić, no bo jednak troszeczkę czymś innym jest sponsorowanie klubu, który chwali się, że jego efekty marketin-
gowe wyniosły w ciągu roku 160 milionów złotych. To ja rozumiem, że na taki klub ewentualni sponsorzy będą walili 
drzwiami i oknami. I tutaj też warto byłoby podyskutować o tym i zapisać to w Strategii w jaki sposób miasto Lublin 
będzie sponsorowało sport i tych najlepszych zawodników, którzy tak naprawdę nie mają innej szansy na zdobycie 
pieniędzy, na to, żeby reprezentować w końcu Lublin. W zakresie turystyki może zacznę trochę od końca, żeby mi to 
nie umknęło, jest to bardzo ważna rzecz. Trochę mnie zdziwiło, że w Strategii nie zakłada się tego czego w Polsce 
nie ma. Lublin ma być miastem inspiracji, miastem innowacji, no i jak się jeździ po całym świecie to widzimy, że 
praktycznie wszędzie są ludzie, którzy zwiedzają świat z kamperem. W Polsce ci ludzie też są i mają notoryczne 
problemy, żeby gdziekolwiek stanąć, bo w Polsce nie ma takiej infrastruktury. W Lublinie taka infrastruktura była 
nad zalewem, teraz jej już nie ma, a wydaje mi się, że bardzo łatwo jest zrobić małe miejsce, kamperowisko, gdzieś 
blisko centrum, żeby ci ludzie mogli przyjechać, zostawić sobie ten samochód, pomimo że w centrum jest jakby 
uciążliwość hałasowa, to mogą sobie pójść na piechotę, na Stare Miasto, pozwiedzać je. Takie kamperowisko nie 
musi być czynne długo, nie musi być wielkie, wystarczy, że będzie czynne w okresie wakacyjnym, przez 3 miesiące. 
To jest coś czego nie ma w Polsce, nie ma w Lublinie, a chciałbym, żeby się pojawiło innowacyjnego. Takie rozwią-
zania są za to powszechne w całej Europie na przykład w Budapeszcie. I przechodząc już może do pozostałych uwag 
cieszę się, że w zakresie turystyki miasto Lublin nadal chce być takim miejscem inspiracji, promującym alternatywną 
turystykę, to jest coś co wszyscy mieszkańcy Lublina podkreślają. Lublin jest fajny, żyje się tu troszkę wolniej i przede 
wszystkim nie jesteśmy jeszcze Krakowem i nie jesteśmy jeszcze zalani przez masę turystów i super, że w Strategii 
się to pojawiło, że stawiamy na jakość tej turystyki. Ale tutaj znowu wrócę do żużla, ale z innej perspektywy. Totalnie 
mnie zdziwiło, że w tej Strategii nie mówi się o tym, żeby tych kibiców żużla, których podobno przyjeżdża tysiące na 
każdy mecz do Lublina zachęcić do tego, żeby w tym Lublinie zostali dłużej, żeby to miasto zwiedzili, zostawili tu 
swoje pieniądze. Atmosfera na żużlowych meczach jest rodzinna, więc wydaje mi się, że zachęcenie takich osób, 
żeby tu zostały będzie dla nich fantastyczne i powiedzą od razu tak super, zostajemy, bo nawet wiemy, że w Lublinie 
można chodzić z szalikiem swojego klubu i zostaniemy tu po prostu potraktowani rodzinnie i po przyjacielsku. To co 
mnie akurat zaskakuje z drugiej strony w Strategii to to, że mówi się tam o rozbudowie infrastruktury targowej czy 
wystawienniczej, mam nadzieję, że nie chodzi o rozbudowę Targów Lublin, które są fatalnie zlokalizowane i które 
absolutnie kolidują z Parkiem Ludowym, który co dopiero przeszedł rewitalizację. Moim osobistym marzeniem jest 
to, żeby tamte targi stamtąd wynieść, a po prostu poszerzyć park. Dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję bardzo, dziękuję za ten głos w naszym wysłuchaniu i kierujemy się do Pana Artura 
Duszyka, który jest przedsiębiorcom lubelskim i Panie Arturze, widzę, że teraz mamy już podgląd, zapraszam do 6-
cio minutowej wypowiedzi. 

Artur Duszyk: Dzień dobry Artur Duszyk, właściciel kawiarni artystycznej Creamy Cafe z siedzibą na osiedlu Mickie-
wicza, na LSM-ie. Prowadzimy wspólnie z żoną cukiernię artystyczną i kawiarnię, już od kilku lat, tutaj na osiedlu 
Mickiewicza jesteśmy od 3 lat. Nasza kawiarnia w skrócie można powiedzieć, że pełni rolę i takiego osiedlowego 



28 

domu kultury i miejsca aktywności mieszkańców, organizujemy tutaj koncerty, cykliczne wystawy różnych form ar-
tystycznych, warsztaty – ostatnio bardzo popularne warsztaty – z tworzenia makram, odbywały się też koncerty, 
potańcówki folkowe, wieczorki poetyckie, promocje książek, tak że bardzo szeroki zakres działalności takiej stricte 
kulturalnej obok oczywiście oprócz tej działalności czysto biznesowej, czyli prowadzenia kawiarni, gdzie oferujemy 
swoim klientom no taki standardowy zakres, czyli kawę i ciasto i teraz do czego zmierzam? To był taki krótki wstęp 
do tego, żeby opowiedzieć o tym co robimy i kim jesteśmy. Jesteśmy taką typową kawiarnią osiedlową i ponad 80% 
naszych klientów i gości to są mieszkańcy okolicznych osiedli, z którymi znamy się po imieniu, więc pełnimy też taką 
fajną rolę integrującą środowisko lokalne. I teraz tak, przeglądając Strategię i szukając tam jakiś narzędzi czy kie-
runków, które mogłyby nam pomóc jako takiemu ośrodkowi, który łączy tutaj taką sferę i biznesową i integracyjną, 
kulturalną i także społeczną, w przemysłach kreatywnych Strategii Lublina zobaczyłem taki punkt, że będziemy 
zwiększać dostęp do kultury, oraz, tutaj cytuję, zwiększać możliwości spędzania wolnego czasu blisko miejsca za-
mieszkania, wykorzystując potencjał społeczny organizacji oraz sieci domów kultury i bibliotek publicznych i myślę, 
że tutaj wpisujemy się w pierwszą część tego sformułowania jak najbardziej, natomiast my jako podmiot biznesowy 
czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, no nie jesteśmy tutaj wymienieni w tej strukturze podmiotowej. Nie 
wykluczam, że gdzieś w innym dziale odnoszącym się stricte do działalności gospodarczej i obszaru biznesowego tej 
Strategii, znajdę tam jakieś łączniki i próby sieciowania i transferu, czy to wiedzy czy jakiś informacji pomiędzy świa-
tem kultury a szeroko pojętym biznesem. Natomiast mnie z takiej czysto praktycznej strony interesowałoby to, czy 
w ramach tej Strategii czy w ramach innych w przyszłości planowanych działań miasto udostępniłoby nie wiem, 
jakieś platformy współpracy czy wymiany informacji między mną jako przedsiębiorą a przedstawicielami kultury czy 
artystami, którzy na przykład chcieliby zorganizować wystawę, albo zorganizować koncert u mnie w kawiarni. Lublin 
słynie z tego, że ma bardzo wiele wydarzeń kulturalnych, bardzo wiele festiwali znanych w Polsce i na świecie i czy 
np. byłyby możliwe kanały współpracy na tym polu. Nie wchodzę tu stricte w założenia i cele konkretnych wydarzeń, 
ale jakieś satelickie, odpryskowe działania, przy okazji tych cyklicznych festiwali które są w mieście. Takie najprost-
sze, jak chociażby organizowanie spotkań w kawiarni czy przeprowadzenie jakichś eventów czy jakichś mniejszych 
wydarzeń kulturalnych. Też moje pytanie dotyczy współpracy, bo mamy tutaj po sąsiedzku dom kultury LSM i ta 
nasza współpraca jest taka no czysto nieformalna, jeżeli przychodzą pracownicy czy goście odwiedzający dom kul-
tury do nas na kawę to mamy jakiś kontakt, wiem co się dzieje. Natomiast czy z punktu widzenia takiego instytu-
cjonalnego, byłyby jakieś linki łączące te wszystkie podmioty? I to w zasadzie tyle, chciałbym jeszcze powiedzieć, że 
to środowisko kawy i kawiarniane w Lublinie, tak jak to obserwuję też próbuje inicjować takie działania, jest kilka 
kawiarni w obrębie miasta, gdzie cyklicznie odbywają się jakieś spotkania czy warsztaty, koncerty, spotkania z au-
torami książek, więc tutaj myślę jest spory potencjał do tego, aby linkować obszar biznesu z obszarem kultury i co 
za tym idzie jakiejś promocji miasta też w tym zakresie. To właściwie tyle. 

Mateusz Wojcieszak: Panie Arturze, dziękujemy za ten głos i te pytania, dzisiaj na ten pytania nie znajdzie się 
wprost odpowiedź, ale na pewno zostaną zapisane i przedstawione decydentom miasta Lublin, a kto wie czy na 
jutrzejszym spotkaniu nasze wysłuchanie nie przyjmie takiej formy odwróconego wysłuchania i część tych pytań 
wróci. Bardzo dziękuję za ten głos i ja zapraszam trzeciego zarejestrowanego mówcę, Pana Krzysztofa Raganowicza, 
prezesa zarządu LOT Metropolia Lublin. 

Krzysztof Raganowicz: Dzień dobry tak nazywam się Krzysztof Raganowicz reprezentuje Lubelską Organizację Tu-
rystyczną Metropolia Lublin i mam 4 uwagi – raczej poziomu ogólnego, natomiast i no właśnie, jeżeli chodzi o tekst 
samej Strategii w zakresie turystyki to jest to tekst sensowny, na dużym poziomie ogólności, ale to jest zrozumiałe, 
ponieważ to jest oczywiste, że w procesie będzie musiał być uzupełniany przez decyzje sektorowe, w tym wypadku 
strategię turystyki, natomiast odnośnie ogólnej Strategii rozwoju pierwszą uwagę jaką mam, to kwestia odwiedza-
jących czyli tych turystów, którzy przyjeżdżają do naszego miasta natomiast nie nocują, tak? W rozróżnieniu na 
turysta odwiedzający, czyli nie nocujący a turysta, czyli ten który spędza w Lublinie przynajmniej jeden nocleg. W tym 
tekście, który został przedstawiony akurat turysta i odwiedzający są używane jako synonim, według mnie powinno 
się zwiększyć wagę, jeśli chodzi o liczbę osób odwiedzających w tym patrzeniu na turystykę w mieście do 2030 roku, 
ponieważ wraz z dostępnością komunikacji widzimy dużą zmianę i odwiedzający stanowią już w tej chwili ponad 
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30% całego ruchu turystycznego. Więc warto byłoby ich tutaj wyróżnić. Druga rzecz, to jest kwestia lokalnych i re-
gionalnych organizacji turystycznych i wpisania ich już do tego etapu strategii rozwoju, ponieważ tak naprawę dzia-
łania w zakresie promocji turystycznej i informacji turystycznej w Lublinie i całej metropolii w tej chwili są realizo-
wane właśnie przez organizacje turystyczne, szczególnie przez Lokalną Organizację Turystyczną Metropolii Lublin, 
czyli właśnie skupioną na Lublinie i LOM-ie, ale właśnie przez Regionalną Organizację Turystyczną. Jest to element 
promocji turystycznej, który działa w Polsce już od 22 lat, nic nie wskazuje na to, żeby ten system miał przestać 
działać w perspektywie do 2030 roku i warto by było, żeby ta współpraca, z wymienieniem organizacji turystycznych 
została zaakcentowana już na etapie strategii rozwoju. Szczególnie, że jest to praktyka, która działa też w innych 
miastach, które mocno wstawiają na turystykę i tutaj takim przykładem jest Gdańsk. Tam współpraca z gdańską 
Organizacją Turystyczną czy z Pomorską Organizacją Turystyczną, została wpisana już do strategii rozwoju Gdańska. 
Trzecia rzecz jest również dotycząca turystyki, ale w zakresie już metropolii, ona się pojawia w Strategii w części 
dotyczącej już metropolii, ponieważ w zaleceniach współpracy w zaleceniach synergii, w synergiach jest między in-
nymi wskazana jako instytucja jako element mogący odegrać ważną rolę w metropolizacji Lublina, są wskazane 
Targi Lublin. Według mnie, tutaj też powinniśmy wpisać Lokalną Organizację Turystyczną Metropolia Lublin, głów-
nie z tego powodu, że w momencie powstawania organizacji, ona od razu została zaprojektowana jako organizacja 
mające na celu łączenie wszystkich 22 gmin LOM-u w ramach produktu turystycznego i na dziś dzień jest de facto 
jedyną organizacją, która działa stricte na rzecz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, dopóki samo stowarzyszenie 
nie zostanie powołane. Tak że według mnie takie budowanie wspólnej oferty metropolitalnej powinien być zawarty 
w części metropolitalnej. I czwarta uwaga z mojej strony to jest kwestia według mnie nieproporcjonalnego wskaza-
nia wagi turystyki medycznej w części poświęconej turystyce. Ponieważ w momencie, kiedy czytamy część tury-
styczną, pojawia się tam tak naprawdę tylko turystyka miejska, turystyka biznesowa oraz turystyka medyczna, 
która nawet jest w jednym miejscu rozbita na turystykę zdrowotną i turystykę medyczną przyjazdową. Natomiast, 
oczywiście jest to bardzo ważny element działu turystyki, który jest bardzo mocno powiązany z biznesem w Lublinie, 
natomiast jeśli chodzi o skalę, powinniśmy moim zdaniem, jeżeli już mamy akcentować poszczególne działy tury-
styki to powinniśmy mocno zwrócić uwagę na turystykę senioralną, choćby ze względu na zmiany demograficzne. 
Na turystykę sportową, tutaj akurat Pan Krzysztof wspominał żużel i promocję jaką dla miasta organizuje klub żuż-
lowy i inne kluby. Miasto, które sporo wydaje na wsparcie sportu zawodowego, które jest dla nas świetnym amba-
sadorem dla turystyki sportowej, taką turystykę sportową też można by wpisać do strategii rozwoju, podobnie ak-
tywną już z głębszym podziałem, czy rowerową czy kamperową. Więc według mnie powinno się zrewidować albo 
sens wpisywania działów turystyki do strategii rozwoju, albo podać tych działów turystyki więcej. Z uwzględnieniem 
właśnie tych elementów jak np. turystyka sportowa, czy turystyka szkolna. I to tyle ode mnie, bardzo dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękujemy bardzo za ten głos dotyczący przede wszystkim obszaru turystyki, bo też o tym 
chcieliśmy rozmawiać przy okazji wysłuchania publicznego. Niestety to wszystkie osoby, które zarejestrowały się 
przez formularz. Ja jeszcze raz przypomnę, że zachęcamy się do zgłaszania na jutrzejsze wysłuchanie publiczne, 
które będzie wysłuchaniem ogólnym, oczywiście jakiś szczególny pretekst będą miały dla nas tematy związane 
z urbanistyką, mobilnością miejską, z przestrzenią miejską, z terenem zielonym, ale jeśli nie załapali się Państwo na 
dzisiejsze wysłuchanie czy na wczorajsze wysłuchanie, czyli między innymi na temat kultury, sportu, edukacji, aka-
demickości czy zrównoważonej gospodarki czy spraw społecznych, to jutro też będzie przestrzeń na to żeby właśnie 
w takim połączonym bloku wypowiedzieć swoje zdanie przy właśnie wysokiej słuchalności decydentów miasta Lu-
blin. Za chwilę będziemy przechodzić do przerwy i zaproszę Państwa na tą serię „Q&A” czyli pytań i odpowiedzi, ale 
tak sobie myślę, że skoro na dziś dzień kończymy serię wysłuchań to chciałbym zaprosić jeszcze na chwilę Dyrektora 
Sagana, nie do skomentowania każdego wystąpienia, ale zapytania co z dzisiejszych serii wysłuchań Pan wynosi? 
Co w Panu tak szczególnie rezonuje, jeśli chodzi o wypowiedzi dzisiejszych trzech mówców? Panie Dyrektorze? 

dr Mariusz Sagan: Dziękuję bardzo, trudno będzie się odnosić do rezonowania bez wskazywania do konkretnych 
wypowiedzi. Ja nie chciałbym wchodzić w szczegóły i powiem tak: te wszystkie trzy wypowiedzi były bardzo ważne 
i z każdej z nich będziemy mogli sporządzić pewne wnioski dotyczących nowych elementów do wpisania do Strategii. 
Bo tak naprawdę Państwo podpowiedzieliście dziś już pewne rzeczy, których albo zabrakło albo zostały nieprecyzyj-
nie sformułowane, więc bardzo dziękuję. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o wypowiedzi Panów Krzysztofów, które 
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wokół turystyki też oscylowały, też zgadzam się z tymi opiniami w pełni. Jeśli chodzi o Pana Artura to też bardzo 
ciekawa wypowiedź, poświęcona takim mikro działaniami w skali miasta, jeśli chodzi o biznes i kulturę. O tym za-
pomnieliśmy i to jest bardzo dobre przypomnienie o tym, żeby w taki sposób sieciować też biznes z instytucjami 
kultury i różnymi ngo’sami, bo tak naprawdę w części Europy to się już dzieje, w pełni się z Panem zgadzam. Tak że 
bardzo dziękuję, te wszystkie wypowiedzi też one zostaną uwzględnione w poprawkach do Strategii, dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Jeszcze raz bardzo dziękujemy za tę część wysłuchani, w tym momencie zapraszam wszyst-
kich Państwa na przerwę do godziny 17:35. Nie wyczerpaliśmy pełnego czasu, jeśli chodzi o godzinę 17:35, zmodyfi-
kowaliśmy program i zapraszamy Państwa na z angielska „Q&A” czyli „pytania i odpowiedzi”. Zebraliśmy, z całego 
wysłuchania, ale też z poprzednich debat tematycznych, które były pierwszą częścią konsultacji społecznych, zebra-
liśmy różne pytania, które pojawiały się wśród publiczności, ale również ze strony ekspertów i ekspertek, których 
i które zapraszaliśmy do dyskusji w debatach tematycznych. To są też głosy, które pojawiły się w komentarzach 
debat i wysłuchania i te pytania zadamy decydentom, współtwórcom projektu Strategii Lublin 2030, więc tak na-
prawdę przechodzimy do formuły takiego odwróconego wysłuchania, kiedy na głosy mieszkańców odpowiadają 
urzędnicy, urzędniczki, osoby, które są związane z projektem Strategii Lublin 2030 więc w tym momencie zapraszam 
Państwa na przerwę do godziny 17:35, do zobaczenia. 

Mateusz Wojcieszak (po przerwie): Dzień dobry, to jesteśmy po krótkiej przerwie. W pierwszej części wysłuchania 
mieliśmy okazję wysłuchać mówców, którzy zgłosili się przez formularz na stronach lublin.eu i właśnie wyrazili chęć 
do wypowiedzenie się w kwestii projektu Strategii Lublin 2030 i gorąco zachęcamy do tego, aby jeszcze z tej okazji 
skorzystać. Na stronie lublin.eu i też w komentarzach zamieściliśmy link do formularza, krótkiego formularza reje-
stracyjnego. Wciąż można zgłosić się na nasze jutrzejsze wysłuchanie, sobotnie od godziny 10:00 do 13:00 przewi-
dujemy czas dla Państwa właśnie po to, aby mieszkańcy i mieszkanki miasta Lublin wypowiedzieli się i wypowie-
działy się właśnie donośnie Strategii Lublin 2030. Naprawdę warto to zrobić. Państwa głos zostanie usłyszany przez 
współtwórców Strategii i przez decydentów miasta Lublin i wpłynie na ostateczny kształt Strategii, która będzie 
programować rozwój Państwa miasta do 2030 roku i dalej, więc to jest naprawdę niesamowita okazja – warto z niej 
skorzystać. Oczywiście wciąż można zgłaszać swoje uwagi w formie elektronicznej również na stronach konsultacji 
społecznych dotyczących Strategii Lublin 2030. A teraz trochę odpowiadając na krótką listę mówców dzisiejszego 
dnia, postanowiliśmy ten drugi blok dzisiejszego dnia przeformułować na sesję „Q&A” czyli „pytania i odpowiedzi”. 
Zebraliśmy różne pytania, które wczoraj pojawiały się na wysłuchaniach, komentarzach, a także debatach tema-
tycznych – pierwszego wydarzenia w ramach konsultacji społecznych. Wtedy spotkaliśmy się z ekspertami i eks-
pertkami i rozmawialiśmy w takich oddzielnych sesjach tematycznych o poszczególnych obszarach rozwojowych. 
I tam pojawiało się wiele różnych głosów. To były pytania zarówno ze strony ekspertów i ekspertek, jak i też pytania, 
które pojawiały się wśród publiczności i pytania, które pojawiły się w takcie transmisji również. I część z nich zebra-
liśmy i chcemy je dziś skonfrontować z współtwórcami Strategii. Dzisiaj na te pytania będzie odpowiadać bardzo 
silny skład, jeśli chodzi o Strategię, bo są to osoby, które wprost współpisały, o tak to nazwę, bo chodzi o to, że to 
pisanie nie było tylko wyłącznie z głowy i z serca, ale też z tego całego procesu partycypacyjnego przed. Więc dzisiaj 
na pytania będzie odpowiadał Pan doktor Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu 
Miasta Lublin, Pan doktor Piotr Maleszyk oraz Pan Michał Furmanek również z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczo-
ści Miasta Lublin, współtwórcy Strategii Lubli 2030. Za chwilę zostaną Państwo uwidocznieni na transmisji, a ja już 
myślę pędzę z pytaniami. I formuła jest taka, że ja będę wyczytywał pytania, one będą też widoczne na slajdzie dla 
osób oglądających transmisję i później jest przestrzeń dla Państwa, aby przez około 4-5 minut odpowiedzieć na to 
pytanie, wyczerpać to pytanie i przejdziemy do kolejnego pytania. Ja będę intuicyjnie czuć, kiedy to jest koniec od-
powiedzi, więc wtedy będziemy już to kolejne pytanie przełączać. Więc ja już pozwolę sobie to pierwsze pytanie już 
przeczytać: „Gdzie w Strategii odnajdziemy ludzi młodych i ich potrzeby?” To pytanie nam już towarzyszyło podczas 
debat tematycznych i mocno rozwałkowane było, to negatywne słowo, ale bardzo mocno się nad nim zastanawia-
liśmy podczas jednej z sesji dyskusyjnych, a teraz chcielibyśmy usłyszeć głos współtwórców, więc gdzie w tej Stra-
tegii odnajdziemy ludzi młodych i ich potrzeby i wyzwania jakie stoją przed młodym pokoleniem mieszkańców Lu-
blina? 
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dr Piotr Maleszyk: Czuję się zobowiązany odpowiedzieć, bo pracowałem przede wszystkim przy tych częściach, 
gdzie o młodych jest dużo i o młodych jest w kilku miejscach Strategii, ale zanim to, to warto powiedzieć, że w ra-
mach spotkań partycypacyjnych i działań badawczych mieliśmy wywiady z młodymi. Mieliśmy spotkania tema-
tyczne z młodymi, z młodymi o młodych. I one były też mocno inspirujące. Gdzie w Strategii jest miejsce o nich? Po 
pierwsze w części A jednym z celów jest wysoka jakość kształcenia przez całe życie i to jest ta część życia młodych 
która dotyczy szkoły i kształcenia. Tutaj chcemy rozwijać kompetencje młodych, ale też kompetencje nauczycieli, 
którzy ich kształcą. Chcemy rozwijać kompetencje STEAM które uznajemy za kompetencje przyszłości, chcemy roz-
wijać kompetencje młodych zgadnie z potrzebami rynku pracy i tworzyć mechanizmy które tutaj wzmacniają połą-
czenia kształcenia z rynkiem pracy, takie jak współpraca z biznesem, uczelniami, szkół różne projekty. Ale to jest 
ten wymiar ekonomiczny, a przecież bardzo ważnym, że szkoła i w ogóle życie młodych, to absolutnie nie tylko 
szkoła i kształcenie. Bardzo ważną rolę odgrywają młodzi w obszarze społecznym, w obszarze C, tak się zagalopo-
wałem, bo w obszarze A mamy też akademickość i trochę młodych w wieku studenckim, którzy studiują i o nich i ich 
synergiach z miastem też można czytać, jak widzimy na podstawie tych diagnoz cele i ich potrzeby. Natomiast w ob-
szarze C mamy też bardzo ważne zapisy, które się pojawiły w panelu, o których też Pan Mateusz wspominał, sami 
paneliści te zapisy wyłapali i doceniali. Chodzi o to, że choćby w obszarze C, w obszarze międzypokoleniowym, ten 
obszar chyba się tak zaczyna, żeby młodych wzmacniać, angażować ich w sprawy miasta, a przede wszystkim an-
gażować ich w sprawy dotyczące ich samych. Ale mamy tam i odniesienia do europejskiej stolicy młodzieży, mamy 
wcześniej w obszarze C.1 angażowanie młodych i szkół na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz sąsiedztwa, mamy 
w obszarze C.3 edukację włączającą, mamy uwzględnione potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Więc w tym 
miejscach młodzi znajdą to, co tak naprawdę sami młodzi powiedzieli nam w konsultacjach, w dyskusjach. Ja może 
jeszcze odniosę się do tego panelu z młodymi o młodych, który wcześniej miał miejsce i na którym też chwilę po-
rozmawiałem i to była dla mnie duża przyjemność ich słuchać i z nimi rozmawiać i rozmawialiśmy, że te zapisy 
Strategii siłą rzeczy muszą być ogólne, bo to jest strategia ogólnomiejska, ale te zapisy doskonale otwierają drzwi 
do tego aby dalej tworzyć kreować politykę młodzieżową miasta właśnie wykorzystując tę szansę wynikająca z tego, 
że Lublin ma tytuł europejskiej stolicy młodzieży. Mam nadzieję, że wystarczy. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję bardzo za tę odpowiedź i wędruję do kolejnego pytania: „Jak została wdrożona po-
przednia Strategia? Jak mamy zastanawiać się nad nową, skoro nie wiemy, czy stara została zrealizowana?” 

dr Mariusz Sagan: No to chyba ja czuję się wywołany do odpowiedzi, też z uwagi na fakt, że byłem jednym ze 
współtwórców poprzedniej Strategii, jednym z wykonawców poprzedniej Strategii, która kończy się za 3 tygodnie 
dokładnie, bo obowiązuje do końca 2021 roku. Proszę Państwa ja myślę, że na to pytanie jest dosyć prosta odpo-
wiedź, zwłaszcza na tę drugą część tego pytania, no bo oczywiście stara Strategia nie tylko została w dużej części 
wdrożona, ale też mamy bardzo dokładne dowody tego wdrożenia. Co roku Urząd Miasta, co roku albo co dwa lata, 
przygotowuje raport monitoringowy dotyczący postępów strategii rozwoju miasta, mówimy tutaj o tej Strategii Lu-
blin 2020. Jest to też dosyć obszerny, też ponad 100 stronicowy dokument, który opisuje dokładnie co zostało zrea-
lizowane, jak i jak się to ma do Strategii, więc taka wiedza jest. Oczywiście problem pojawia się, jeśli mówimy 
o ostatnich 2 latach, o 2019 i 2020 i 2021 de facto, dlatego że nie mamy jeszcze gotowego raportu monitoringowego, 
pracujemy nad nim i myślę, że niebawem zostanie on ukończony. Natomiast dobrze wiemy jak ta Strategia została 
zrealizowana do końca 2017 roku i dobrze wiemy, mimo że nie mamy tych dokumentów upublicznionych jak ona była 
realizowana w ostatnich 2 latach, więc tutaj ta wiedza jest. Zachęcamy też Państwa do korzystania z tych doku-
mentów monitoringowych, są upublicznione na stronie strategii miasta. A jeśli miałbym przejść już do konkretów, 
do konkretnej odpowiedzi przytaczając kilka przykładów jak ta Strategia została wdrożona. Otóż ta strategia była 
oparta na 4 filarach: na otwartości, na akademickości, na przedsiębiorczości i na jakości życia czyli myśmy sfocuso-
wali się na 4 obszarach, 4 kluczach tak, Strategii – czyli jeszcze raz przypomnę : jakość życia – przyjazność, akade-
mickość, przedsiębiorczość i otwartość, i w każdym z tych obszarów, też były zaprojektowane pewne cele i zadania 
do wykonania, no i tak jak to mój zespół ocenia, zostało zrealizowanych około 85–90% wszystkich zamierzeń tej 
Strategii, która się teraz kończy, więc można powiedzieć że w 9 na 10 przypadków ta Strategia została wdrożona. 
I te wdrożenia mają też różne oblicza, wystarczy popatrzeć na efekt infrastrukturalny w Lublinie, gdzie zapisywali-
śmy budowę określonych dróg, remonty. Wystarczy popatrzeć na efekty gospodarcze, gdzie zapisywaliśmy rozwój 
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specjalnej strefy ekonomicznej, dzisiaj jest ona świetnym przykładem i nowoczesnej gospodarki i odbudowy prze-
mysłu w Lublinie. Wystarczy przywołać uruchomienie procesu „Study in Lublin” gdzie zaprogramowaliśmy wzrost 
liczby studentów zagranicznych, Lublin po 8–9 latach jest liderem w Polsce w tej dziedzinie, można przywołać zapisy 
dotyczące partycypacji, rozwoju klastrów, ścieżek rozwojowych i bardzo wielu rzeczy. Jeszcze, jakbym mógł zreasu-
mować ta Strategia poprzednia została w bardzo dużej mierze zrealizowana dzięki w dużej mierze wysokiej sku-
teczności władz miasta w tym okresie, ale też dzięki temu, że ta Strategia była realizowana wspólnie z mieszkań-
cami, interesariuszami to też był powód, dla którego udało nam się wcielić ten projekt w życie. Czyli budowa współ-
pracy, ale ta budowa współpracy zaowocowała też tymi efektami, ale nie ukrywajmy, że też bardzo ważnym powo-
dem realizacji tej Strategii była dostępność finansowa. Te ogromne środki unijne które dopłynęły do Lublina, one 
też pomogły nam zrealizować te plany zwłaszcza inwestycyjne, związane z infrastrukturą, czy z jakością życia. Dzię-
kuję. 

dr Piotr Maleszyk: Nie wiem czy mogę coś dodać, ale chciałbym tak z perspektywy akademika, pracownika nauko-
wego dopowiedzieć jedną rzecz: kilka lat temu mieliśmy ustawę o samorządzie gminnym, która nałożyła obowiązek, 
również na Lublin, sporządzenie raportu o stanie gmin, o których Pan dyrektor mówił. I istotą, celem tego raportu 
jest to, żeby, w przypadku Lublina Prezydent, sprawozdał między innymi wykonanie Strategii miasta i realizacje 
celów rozwojowych gminy. I to jest też bardzo ważny dokument też jako monitoring i ten dokument – Lublina – tak 
jak wynika to z obowiązków ustawowych sporządza co roku. Jest publikowany, jest przyjęty w ramach sesji absolu-
toryjnej w czerwcu następnego roku, czyli taki dokument za 2021 rok, opublikowany zostanie do czerwca 2022 roku. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękujemy bardzo i wędrujemy do kolejnego pytania: „Czy będzie dostępne jakieś streszcze-
nie Strategii, krótsze i napisane bardziej po ludzku?” To jest już pytanie z ładunkiem emocjonalnym ono często się 
też pojawiało na naszych debatach tematycznych, no właśnie, Panie Michale? 

Michał Furmanek: To ja odpowiem wprost, oczywiście że będzie krótsze streszczenie, będzie krótsza wersja Stra-
tegii. My wszyscy pisząc ten dokument, zdawaliśmy sobie sprawę, że wymogi które narzuciła aktualizacja ustawy, 
która determinuje kształt ustawy w obecnej formie, z którą mamy wszyscy do czynienia będzie ogromnym wyzwa-
niem dla wszystkich w kontekście czytania. No to jest dokument, który jest dosyć opasły powiedzmy sobie to szcze-
rze, zawiera masę elementów, które z perspektywy czytania o przyszłości miasta, trochę zakłócają odbiór i dlatego 
myśmy podjęli decyzje już na samym etapie tworzenia projektu, że taka wersja skrócona dokumentu się pojawi. Ja 
powiem wprost, że nawet skrócenie tego dokumentu wyłączenie z niego diagnoz, które się w nim znalazły i różnych 
dokumentów powoduje, że mamy do czynienia z 50–60 stronnicowym dużo krótszym więc tak czy inaczej mamy 
w planie opracowanie takiego przewodnika po Strategii napisanego zdecydowanie prostszym językiem, który będzie 
syntezą tego, co w Strategii się znalazło i tego co nasi mieszkańcy muszą wiedzieć o tym co jest planowane i o przy-
szłości miasta. Ja to mam różne marzenia, jeśli chodzi o ten dokument, wiemy na pewno, że będzie dużo bardziej 
wyrazisty graficznie w tym sensie, że znajdą się w nim i infografiki, i zdjęcia, będzie dokumentem, który będzie się 
też odwoływał do wyobraźni w większym stopniu. To jest jakby jedna kwestia, drugą rzeczą, która się wiąże z krót-
szym dokumentem przybliżającym mieszkańcom Strategię to jest program edukacyjny, który jest wpisany w pro-
gram unijny, w ramach którego realizowane były prace nad Strategią. I tu mamy też szeroko zakrojone plany ponie-
waż my uważamy, że Strategia którą stworzyliśmy razem z mieszkańcami, cały proces który jest wyjątkowy na skalę 
polską może europejską powinien być promowany i pokazywany jako dobra praktyka, no i oczywiście bez adekwat-
nych czy odpowiednich materiałów edukacyjnych promujących ten sposób tworzenia Strategii ten proces nie będzie 
mógł się skutecznie odbywać, więc wokół całego i procesu i dokumentu który jest jego rezultatem będzie zbudo-
wany system komunikacji który ułatwi nam mówienie o Strategii – czym ona jest, jak powstawała i jakie są jej 
rezultaty. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękujemy bardzo, myślę, że warto te swoje marzenia co do skróconej wersji pielęgnować, 
bo to mogą być naprawdę fajne materiały skrótowe i zarówno infografiki i materiały edukacyjne, dużo można z tym 
zrobić. Dziękujemy bardzo za ten głos i ja wędruję do kolejnego pytania: ”Jakie inne dokumenty strategiczne były 
inspiracją dla Strategii Lublin 2030?”, chociaż bardziej dla projektu Strategii Lublin 2030. 
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dr Mariusz Sagan: No to może ja znowu spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, myślę, że tych inspiracji było bardzo, 
bardzo wiele. Bo zarówno inspiracje związane z procesem budowania strategii w innych miastach, ale też i informacji 
związanej z tym jak już te same dokumenty strategii wyglądają. Ja może właśnie o tym powiem, nie wiem może 
koledzy zechcą też uzupełnić. Dla mnie jest wiele inspiracji, jeśli chodzi o podejście strategiczne w miastach i może 
zacznę od Polski. W Polsce może nie chciałbym powiedzieć o inspiracji, ale na pewno wertowaliśmy strategie kilku 
polskich miast, które wcześniej również dysponowały w rozwoju takim ładunkiem partycypacyjnym, takim ładun-
kiem, gdzie mieszkańcy wyrażali swoją opinię i na tej podstawie też dokument był przyjmowany. Więc z polskich 
miast ja bym na pewno wymienił Warszawę i Łódź, bo Warszawa realizowała też dosyć zaawansowany proces stra-
tegiczny, na pewno i Łódź w ostatnim okresie, więc to były te dwa ośrodki. No powiem tak, może troszeczkę nie-
ładnie, ale raczej tych inspiracji szukaliśmy poza krajem. I tu jest bardzo wiele przypadków miast, które mają kul-
turę planowania strategicznego już od wielu, wielu lat. Też nie chciałbym wymieniać wszystkich miast może bardziej 
powiem jakie to są kręgi biznesowe czy kulturowe. To jest na pewno obszar Europy skandynawskiej, obszar krajów 
anglosaskich, Stany Zjednoczone, Kanada, też niektóre miasta niemieckie, więc generalnie jest sporo takich inspi-
racji. A jeśli miałbym wymienić miasta konkretne to na pewno Helsinki, na pewno Kopenhaga, na pewno Berlin, na 
pewno Milton Keynes w Wielkiej Brytanii, na pewno wiele miast amerykańskich ma bardzo ciekawe case’y jeśli cho-
dzi o zarządzanie strategiczne, Charlotte, Jacksonville, Memphise, Minneapolis, też i Kanada jest takim wielkim po-
lem eksperymentowania w strategiach miejskich. Zarówno ta francuska część, jak i ta angielskojęzyczna. Myślę, że 
Ottawa ma ciekawe rozwiązania, więc naprawdę świat dostarcza wielu ciekawych inspiracji. A my, jako Lublin też 
chcemy zaistnieć na tym poziomie międzynarodowym, jeśli chodzi o całą tą metodologię i tak jak mówię myślę, że 
tu jesteśmy w awangardzie, tu w naszym kraju. Nie wiem, czy ktoś chciałby dodać coś, temat rzeka. 

dr Piotr Maleszyk: Ja może dodam dwa zdania ze swojej perspektywy, moje pierwsza refleksja jest taka, że nawet 
jakbyśmy chcieli mocno inspirować się innymi miastami to nie bardzo mogliśmy. Po pierwsze dlatego, że proces 
tworzenia formułowania celów był bardzo oddolny i te cele wyrosły z procesu partycypacyjnego, badawczego od 
wewnątrz raczej niż my wpadliśmy na coś wertując dokumenty innych miast. Bo oczywiście był taki przegląd, ale 
miał o wiele mniejsze znaczenie. Po drugie nie mogliśmy się też tak za bardzo inspirować dlatego, że kilkanaście 
dużych miast ma strategię do 2030 roku czytałem, przeglądałem z ciekawością, ale to są strategie, które były pisane 
jeszcze przed zmianami ustawowymi i póki co według mojej wiedzy nie ma dużego miasta, które uchwaliło nową 
strategię zgodną z nowymi ramami ustawowymi planowania strategicznego. Powiem jeszcze, bo tutaj mówimy 
o strategiach, ale idealnie by było gdybyśmy mogli się inspirować strategią rozwoju kraju i strategią, która jest okre-
ślana jako Krajowa Polityka Miejska. Tutaj niestety też dostaliśmy dużo mniej inspiracji niż byśmy chcieli, bo strategii 
zrównoważonego rozwoju jest już wskazywana jako dokument mocno przestrzały i mocno dezaktualizujący się. Kra-
jowy Plan Odbudowy owszem jest, ale nie znane są jego losy, a Krajowa Polityka Miejska właściwie trwają prace nad 
kolejną, ale dokument się jeszcze nie ukazał więc w dużej mierze byliśmy zdani przede wszystkim na te inspiracje 
oddolne. 

Michał Furmanek: Ja bym jeszcze chciał dodać dwa zdania kontynuując wypowiedź Piotra, my też byśmy chcieli, 
aby takim punktem odniesienia była Strategia Rozwoju Województwa, która była niedawno aktualizowana i tu też 
nie znaleźliśmy takich inspiracji, które by mogły nas pokierować, bo w niej w niewielkim stopniu oddana jest rola 
Lublina jako ośrodka metropolitalnego, który jest miejscem wiodącym dla całego regionu, a tam ciężar jest przenie-
siony na mniejsze miejscowości. Ale też w takim działaniu procesowym, my w rzeczy samej, jak już Piotr wspominał 
w mniejszym stopniu odwoływaliśmy się do dokumentów, choć one były dla nas pewnym punktem odniesienia wie-
dzowym, bo Dyrektor Sagan mówił o wielu dokumentach, które myśmy na etapie w ogóle formułowania projektu 
przeglądali analizowali i bardzo wiele z nich jest super napisanymi, wizyjnymi dokumentami określającymi przy-
szłość miast i terytoriów. Natomiast, ponieważ proces skomponowany był w taki sposób, żeby go możliwie właści-
wie upartypacyjnić, jeśli mogę się tak wyrazić i my oddaliśmy całość tych działań planistycznych, na samym początku 
w ręce obywateli miasta, to trudno właśnie szukać punktu odniesienia, bo tak jak analizowaliśmy te procesy z ta-
kiego punktu widzenia to właściwie żadne miasto tak daleko się nie posunęło. I nie wykonywało tego procesu na 
taką skalę, nawet ostatnie działania czy Warszawy czy Wrocławia, czy Katowic, czy Łodzi były wykonywane na 
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mniejszą skalę. One były przemyślane, ale nie na taką skalę, więc w tym przypadku też nie mieliśmy takiego jedno-
znacznego punktu odniesienia. Dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękujemy bardzo i wędrujemy do następnego pytania: „Skąd wybór akurat takich obszarów 
rozwojowych?” Krótkie pytanie, może trochę niegramatyczne, ale gdzieś takie wyłowiliśmy z czeluści wcześniej-
szych dyskusji, ja je rozumiem tak, że akurat na te priorytety Państwo postawili? Jakie są źródła, że akurat te obszary 
rozwojowe powinny zostać wybite w strategii jako programujące ten rozwój? 

dr Piotr Maleszyk: To może ja zacznę, a potem ewentualnie ktoś dopełni. To też jest takie dość złożony i wyrafino-
wany proces, który doprowadził do tego, że finalnie mamy te 5 obszarów. On się rozpoczął jeszcze na początku 2019 
roku, kiedy w warsztatach realizowanych przez „Infuture”, w których uczestniczyło ponad 40 osób, specjalistów 
współpracujących z miastem, z miasta, którzy na jednodniowych warsztatach określili swoje priorytety w obszarach 
rozwojowych. Potem pracowaliśmy nad tym materiałem rozwijając go, robiąc kwerendę dokumentów strategicz-
nych krajowych, światowych, globalnych trendów. I pracowaliśmy nad tym i w zespole Rady Strategii, która zrzesza 
tutaj różnych przedstawicieli zarówno z urzędu miasta, jak i przede wszystkim ekspertów zewnętrznych. Po tych 
wspólnych pracach poddaliśmy ten materiał, który przywdział, stał się takimi dwunastoma liniami tematycznymi, 
liniami kluczowymi, poddaliśmy ten materiał recenzji trzem ekspertom zewnętrznym. Byli to profesor Noworól 
z Krakowa specjalizujący się w rozwoju miast, była to Pani doktor Dagmara Kociuba z UMCS-u, która jest takim 
lokalnym ekspertem z zakresu rozwoju miast, rozwoju regionalnego, dodaliśmy do tych recenzji Pana Edwina Ben-
dyka, który też o miastach pisze dużo, zajmuje się tym i zajmuje się też badaniami nad przyszłością. Ich opinie 
uwzględniliśmy korygując nasze myślenie o tych dwunastu liniach tematycznych i w takich dwunastu liniach tema-
tycznych zaproponowaliśmy pracę obszarom dwunastu Tematycznych Grup Roboczych. Teraz z tych dwunastu linii 
tematycznych, powstało pięć. Z resztą nawet eksperci, zadaliśmy im wprost pytanie czy te dwanaście tematów, 
dwanaście linii tematycznych nadaje się do strategii. I oni napisali nie – za dużo, trzeba to umiejętnie, autorsko jakoś 
łączyć, syntetyzować. I po pracach dwunastu Tematycznych Grup Roboczych usiedliśmy w zespole i zaczęliśmy to 
konceptualizować na serii spotkań i ostatecznie przeważyła ta koncepcja tych pięciu obszarów, które są mocno, tak 
jak z resztą Dyrektor Sagan mówił, to jest zresztą zakorzenione w podejściu do zrównoważonego rozwoju miast. 
Zrównoważony rozwój to 3 filary: gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i tutaj chodzi też o to, żeby te cele były 
równoważone, szukać synergii między tymi celami, co odpowiada celom ABC. Obszar D dotyczy kultury, przemysły 
kultury, przemysłu czasu wolnego i to też jest ważne, dlatego, że obserwujemy coraz większe znaczenie tych za-
gadnień dla kreowania kapitału społecznego, dla budowania wspólnoty mieszkańców, także dla wzmacnianie tego 
kapitału ekonomicznego. To z resztą choćby w kontekście turystyki była o tym mowa. I wreszcie, obszar E, to jest 
obszar dotyczący metropolii. W metropolii chodzi o to, że postrzegamy miasto nie jako organizm, samorząd za-
mknięty w granicach, ale jako pewien organizm miejski, żywy, funkcjonalny, a ten organizm miejski nie kończy się 
wraz z granicą miasta tylko jest to obszar zurbanizowany, który tworzy Lubelski Obszar Metropolitalny. I mamy tutaj 
z gminami LOM-u wspólne problemy, wspólne wyzwania i powinniśmy szukać współpracy. Tak że te procesy me-
tropolitalne polegają na tym, że Lublin jako miasto ma więzi nie tylko z regionem, ale i z miastami w kraju i za 
granicą. W ramach tych więzi czerpiemy różne zasoby, choćby zasoby wiedzy, know how, współpracy, kooperacji 
z biznesem i do tego też, do tych obszarów ten filar 5 też się odwołuje. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękujemy bardzo, sprawdzam jeszcze Panie Mariuszu i Panie Michale czy wędrujemy dalej 
do kolejnego pytania? To kolejne pytanie, w pewien sposób złączone z tym pierwszym, więc „Kto decydował i na 
jakiej podstawie, że konkretne tematy znajdą się razem w obszarze rozwojowym?” Częściowo Pan Piotr już w jakimś 
zakresie na to pytanie odpowiedział, ja chcę tutaj położyć nacisk na często takie, zdziwienie to może jest złe słowo, 
ale zaskoczenie, pozytywne często, że niektóre tematy, mimo że nie wiem, jako zadania publiczne są zawsze trak-
towane oddzielne, no w ogóle często stoją w życiu publicznym daleko od siebie, w obszarach rozwojowych są złą-
czone, więc to jest takie pytanie o tym kto zdecydował i na jakiej podstawie, jakie jest źródło tych połączeń także? 

dr Piotr Maleszyk: Ja może zacznę, a potem będzie to dopełnione. Oprócz tego co powiedziałem, bo to daje odpo-
wiedź, ale nie w pełni, chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, to Panie Mateuszu mówił Pan o tym 
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łączeniu, tak i to jest trend, który obserwujemy współcześnie, że podchodzimy do rozwoju w sposób zintegrowany. 
Czyli pewne rzeczy łączymy, dostrzegamy synergię, po to, żeby przeciwdziałać takiemu silosowemu podejściu. Że 
mobilność to to, że rozwój infrastruktury gospodarczej to to, a rozwój mieszkalnictwa to to i w ogóle tego nie łą-
czymy. Nie. Tutaj jesteśmy jakby mądrzy o te doświadczenia wieloletnie zarządzania miast i to jest jedna przesłanka 
do tego, żeby pewne rzeczy łączyć. A teraz druga rzecz, my programując proces prac Tematycznych Grup Roboczych, 
zadawaliśmy takie pytania, z wykonawcą tak uzgodniliśmy, że będą pytania o to, które obszary z którym obszarem 
łączą synergiczne związki. I to też nam pokazało jak eksperci pracujący w TGR-ach widzą z czym dany obszar się 
łączy, gdzie są potencjalne synergie. I to też budowało to nasze myślenie jak te obszary łączyć. 

Mateusz Wojcieszak: Bardzo dziękuję to jeszcze sprawdzę, czy wędrujemy do kolejnego pytania? Wędrujemy, to 
wędrujemy do kolejnego pytania, ostatniego w tej serii wyłowionych we wcześniejszych procesach pytań: ”Jakie ko-
lejne kroki po tych konsultacjach?” Czyli, co dalej? 

dr Mariusz Sagan: To może ja zacznę, a jak Panowie będą chcieli to też dopełnią. Ja już trochę o tym mówiłem 
podczas mojej prezentacji wprowadzającej, konsultacje potrwają do 22 grudnia, potem następuje proces wprowa-
dzania poprawek, jeśli w drodze konsensusu zespół piszący zdecyduje się na takie zmiany i później planujemy przed-
łożyć projekt Strategii Radzie Miasta Lublin, posiedzenie czy sesja Rady Miasta planowana jest na koniec stycznia 
2022 roku. Mam nadzieję, że po dyskusji, ale również po dyskusjach, które będą prowadzone w komisjach Rady 
Miasta poprzedzających sesję, ta Strategia pod koniec stycznia zostanie przyjęta i potem uchwalona, opublikowana 
w Dzienniku Wojewódzkim. Natomiast dalsze kroki wiążą się już z etapem wdrażania projektu, z którego jest finan-
sowana Strategia. To jeszcze potrwa myślę co najmniej do drugiej połowy 2022 roku. Natomiast sama Strategia 
mam nadzieję, że zostanie przyjęta do końca stycznia.  

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję bardzo i wędrujemy do kolejnego pytania, to są pytania, które pojawiły się podczas 
dzisiejszej transmisji, mamy dwa takie pytania, które chcielibyśmy zadać, więc: „Kiedy zostanie upublicznione rozli-
czenie finansowe Strategii Lublin 2030?” Tak sobie myślę, że to się też łączy z takim pytaniem, które się pojawiło 
podczas jednej z sesji, gdy ktoś zapytał, ile kosztowało całościowe wypracowanie Strategii? Pamiętam, że to było 
pytanie problematyczne, bo tam jest też ogromny czas pracy Państwa, który jest trudno wycenialny, więc pytanie, 
kto z Państwa chciałby się odnieść do tego pytania? 

dr Mariusz Sagan: Ja myślę, że tutaj odpowiedź jest bardzo krótka: projekt trwa formalnie do końca czerwca 2022 
roku, najprawdopodobniej zostanie nieco przedłużony po to, aby można było zrealizować wszystkie zadania, w tym 
zdążyć napisać podręcznik do zarządzania partycypacyjnego i zrealizować te wszystkie zadania około strategiczne, 
czyli wydać Strategię, wypromować ją więc najprawdopodobniej to rozliczenia finansowe zostanie upublicznione do 
końca 2022 roku, czyli do końca trwania projektu. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję za tę odpowiedź i ostatnie pytanie: „Czy jako twórcy Strategii, analizowano strategię 
porównywalnych do Lublina miast takich jak Białystok i Rzeszów?” 

dr Mariusz Sagan: To może tutaj jak też króciutko odpowiem, bo jest dosyć prosta odpowiedź na to pytanie. No po 
pierwsze nie zgodziłbym się z tym, że te miasta są porównywalne do Lublina, dlatego że Rzeszów ma dwukrotnie 
mniejszy potencjał społeczno-gospodarczy i ludnościowy niż Lublin. Białystok oceniamy, że ten potencjał ma mniej-
szy o około 30–40%, więc nie jest dla nas jakiś benchmark szczególny. I podobnie jest ze strategiami, jakby strategie 
obu miast nie są na tyle interesujące, żeby szczegółowiej je analizować, są dużo ciekawsze strategie zarówno w Pol-
sce, jak i na świecie. 

dr Piotr Maleszyk: Ja jeszcze może dodam bo po pierwsze Białystok pracował, jest dwa kroki za nami w stosunku 
do tempa prac w Lublinie i oni wciąż nie opracowali Strategii Białystok 2030, wiem że prace trwały, ale z tego co 
wiem, oni zakończyli te prace, ale ten dokument ciągle jest konsultowany, jeszcze nie jest uchwalony. Jeśli chodzi 
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o Rzeszów, to Rzeszów już ładnych parę lat temu przygotował strategię dla Rzeszowa do 2025 roku i to jest doku-
ment taki dość stary, tak to może powiem wprost, był pisany w innych realiach, dlatego nie był dla nas ciekawą in-
spiracją. 

Mateusz Wojcieszak: Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź, mamy jeszcze pytanie, które dosłownie przed chwilą 
wpłynęło i to będzie ostatnie pytanie podczas dzisiejszego „Q&A” czyli „pytań i odpowiedzi” i ja pozwolę je sobie 
teraz odczytać: „Czy inspiracja dotycząca strategii zachodnich miast, czy ta inspiracja była konsultowana z włoda-
rzami tych miast, jeśli tak, to z którymi?” Tak, to jest to pytanie i Panie Dyrektorze? 

dr Mariusz Sagan: Też bardzo krótko: to jest pytanie bardzo obszerne i też bardzo ciekawe. Na pewno w części 
przypadków tych inspiracji, można powiedzieć zainteresowania strategiami miast na świecie my mieliśmy kontakt 
w osobami, które albo przygotowywały tę Strategię, albo nawet w niektórych wypadkach z osobami z takiego poli-
tycznego można powiedzieć szczebla. Najczęściej były to osoby na poziomie zastępców prezydentów albo wysoko 
postawionych urzędników. I jeśli chodzi o konkretną odpowiedź to na pewno było to Monachium, na pewno była to 
Kopenhaga, przy czym te konsultacje były realizowane na nieco niższym poziomie, że tak powiem zarządczym, na-
tomiast w przypadku dwóch miast amerykańskich było to konsultowane na poziomie wysokim, na poziomie city 
managera, więc tak naprawdę najważniejsze osoby poza politykami w zarządzie miast. Więc tak. 

Mateusz Wojcieszak: Bardzo dziękujemy za tę sesję pytań i odpowiedzi, mam wrażenie, że dużo wątków udało się 
poruszyć, w nagle zmienionej formule wysłuchania publicznego. Będziemy już powoli kończyć, ja przy tej okazji 
chciałbym podziękować wszystkim zarejestrowanym mówcom, również osobom które zadały pytania podczas 
transmisji i które nas oglądały ale również chciałbym podziękować osobom, które się przysłuchiwały aktywnie wie-
działem też, że Państwo notowali, aktywnie słuchali wypowiedzi i cieszę się, że udało nam się spotkać na tej sesji 
„Q&A” i, że też dużo wątków z procesem powstawania z inspiracjami padło w tej ostatniej części drugiego dnia 
wysłuchania publicznego. Na pytanie mieszkańców i mieszkanek tego drugiego dnia wysłuchania odpowiadali dok-
tor Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Pan doktor Piotr Maleszyk 
i Pan Michał Furmanek również z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, wszyscy Panowie są współtwórcami Stra-
tegii. Bardzo dziękuję i jeszcze raz zachęcę do zgłaszania się na jutrzejsze wysłuchanie, tym razem poranne od 10:00 
do 13:00. W komentarzach na początku mają Państwo link do aktywnego wciąż formularza, on będzie aktywny do 
godziny 8:00 jutrzejszego dnia. Zachęcam do zgłaszania się jako mówcy lub mówczynie, ale również zachęcam do 
oglądania nas na Facebooku lub YouTubie na profilu Strategia Lublin 2030, jeszcze raz wielkie dziękuję i ukłony, i do 
zobaczenia jutro. 
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Dzień trzeci wysłuchania publicznego – 11.12.2021 r. 

Mateusz Wojcieszak: Dzień dobry, jesteśmy już live. Witam Państwa serdecznie, jesteśmy już w trzecim dniu wy-
słuchania publicznego Strategii Lublin 2030. To nasze kolejne spotkanie z serii. Zaczęliśmy od debat tematycznych 
ostatniego etapu konsultacji społecznych i przeszliśmy do on-linowych wysłuchań publicznych. Czyli do takiego mo-
mentu, w którym chętni mieszkańcy i mieszkanki Lublina mogą wypowiedzieć się co do Strategii, dodać swój ko-
mentarz, krytykę, pochwałę lub pomysł na pewne zmiany w projekcie Strategii Lublin 2030. O tym, co przed nami 
dziś, za chwilę opowiem. A teraz serdecznie zapraszam Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu 
Miasta Lublin, Pana doktora Mariusza Sagana, żeby oficjalnie otworzył nasze spotkanie. 

dr Mariusz Sagan: Dziękuję serdecznie Panie Mateuszu. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy zakończenie 
trzech dni wysłuchań publicznych i jednocześnie myślę, że taki kluczowy moment w naszych konsultacjach społecz-
nych. Te wysłuchania publiczne finalizują pewien etap w procesie debat, które mieliśmy przez cały grudzień. Teraz 
będzie czas, żeby na spokojnie sformułować swoje pomysły do naszej Strategii, propozycje poprawek, propozycje 
uzupełnień tak, abyśmy mogli je wszystkie dostać do 22 grudnia, kiedy te konsultacje się kończą. W imieniu Pana 
Prezydenta Krzysztofa Żuka chciałbym oficjalnie otworzyć to dzisiejsze wysłuchanie publiczne i zanim przejdziemy 
do naszych zgłoszonych gości, to chciałbym jeszcze powiedzieć kilka zdań na temat przyszłości tego procesu. Proszę 
Państwa, Strategia Lublin 2030 nie kończy się na etapie wysłuchań, nie kończy się na etapie przyjęcia dokumentu, 
który planujemy przedłożyć Radzie Miasta w styczniu 2022 roku. Strategia rozwoju Lublina to jest następna dekada 
bardzo wytężonej pracy wszystkich interesariuszy w mieście, władz miasta, spółek miejskich, całego samorządu, 
ale też uczelni, biznesu, ngo’sów, wszystkich naszych partnerów społecznych i wszystkich mieszkańców, którym 
leży na sercu dobro miasta. Także traktujemy tę Strategię ambitnie jako przełomowy projekt, który – mam nadzieję 
– doprowadzi nas do innego miasta w 2030 roku. Takiego któreśmy zdefiniowali w wizji i w obszarach prioryteto-
wych. Także zachęcam jeszcze raz do udziału w konsultacjach społecznych i jeszcze raz witam Państwa na dzisiej-
szych wysłuchaniach i oddaję głos Panu Mateuszowi. Dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję za to krótkie powitanie i za otwarcie. Ja teraz jestem winien Państwu informacje, 
czym wysłuchanie publiczne jest. Jest to taka formuła, która znajduje coraz większe grono fanów wśród urzędów, 
urzędników, polityków i polityczek, bo jest to taki moment i taka forma partycypacji, która zakłada partnerskie słu-
chanie i oddawanie przestrzeni dla samych mieszkańców i mieszkanek. To jest moment, zazwyczaj kilkugodzinne 
spotkanie, podczas którego główną rolę pełnią mówcy i mówczynie. Tymi mówcami i mówczyniami mogą być osoby 
fizyczne, mieszkańcy i mieszkanki miast, obywatele państw, ale także przedstawiciele i przedstawicielki instytucji, 
firm, zrzeszeń, związków, klubów sportowych, najróżniejszych instytucji, którym zależy na dobrej polityce publicznej 
– w ogóle na polityce miejskiej. Więc te wysłuchania publiczne są używane do najróżniejszych form współpracy 
z mieszkańcami, do np. konsultowania Krajowego Planu Odbudowy, czy wizji rozwoju Państwa na poziomie pań-
stwowym, ale i coraz więcej lokalnych podmiotów zastanawia się czy wysłuchania publiczne nie włączyć do swojego 
wachlarza konsultacji społecznych. I tak właśnie zadziało się w Lublinie. To nasze dzisiejsze wysłuchanie publiczne 
jest miejscem, gdzie przyglądamy się projektowi Strategii Lublin 2030 i to jest miejsce dla Państwa, dla mieszkań-
ców i mieszkanek, dla instytucji, organizacji, firm które znajdują się na teranie Lublina, którym zależy, żeby Lublin 
rozwijał się do 2030 roku i dalej. Więc to jest taki moment i przestrzeń dla Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać 
szczególnie wokół tematów związanych z mobilnością miejską, prawami metropolii, środowiskiem i zagadnieniami 
zielonego miasta. To jest nasz temat, wokół którego będziemy orbitować. Mówcy – mieszkańcy i mieszkanki – mogli 
zgłaszać się do wysłuchania przez cały ostatni tydzień. Reklamowaliśmy tę możliwość zgłaszania w mediach lokal-
nych, ale też przez takie bezpośrednie mailingi. Zarejestrowały się trzy osoby, które zechciały się wypowiedzieć 
w tych tematach. W związku z tym, że ta lista jest krótka postanowiliśmy wydłużyć czas wypowiedzi do 10 minut – 
i też w związku z tym, że te dwa bloki zostały połączone. Jeśli mówcy chcący się wypowiedzieć podczas wysłuchania 
chcą zmieścić w swojej wypowiedzi zarówno argumenty odnośnie środowiska, jak i np. mobilności miejskiej, to jest 
na to przestrzeń w ramach tego wydłużonego czasu wypowiedzi. Zakładaliśmy, że dzisiejsze wysłuchanie potrwa 
do godziny 13:00, ale ono potrwa odrobinę krócej, z krótką listą mówców. I to co jest jeszcze ważne w dzisiejszej 
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agendzie – po wysłuchaniu wszystkich mówców, od godziny 10:35 do 11:10, zrobimy krótką przerwę i od godziny 11:35 
ten drugi blok zastąpiony będzie przez taki „Q&A” czyli „pytania i odpowiedzi”. Można to też nazwać pewnego ro-
dzaju wysłuchaniem odwróconym. Decydenci, urzędnicy podczas wysłuchania zazwyczaj się tylko przysłuchują, 
a w wysłuchaniu odwróconym mają też okazję skomentować, odpowiedzieć na część pytań. I właśnie zebraliśmy 
takie pytania, które przewijały się podczas debat tematycznych, podczas transmisji z wysłuchania publicznego i te 
pytania skonfrontujemy ze współtwórcami strategii i z urzędnikami, od których zależy też ostateczny wygląd 
uchwały Strategii Lublin 2030. Więc to, co nas dzisiaj czeka, to takie dwa najważniejsze momenty, czyli wysłuchania 
trzech mówców, potem krótka przerwa i wędrujemy do tego komponentu do tego „Q&A”, czyli „pytań i odpowiedzi”. 
Ale przedtem, po tym moim krótkim wprowadzeniu, zaproszę jeszcze na 15 minutową prezentację Pana doktora 
Mariusza Sagana z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, żeby też opowiedział, co w projek-
cie Strategii można odnaleźć, jaka jest struktura tego dokumentu i to może też pomoże Państwu oglądającym zo-
baczyć, na czym ten dokument, na czym to programowanie Lublina w ogóle polega. Więc to jeszcze przed nami. To 
co jest jeszcze ważne, że to całe nasze dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, a wszystkie wypowiedzi, które poja-
wią się w trakcie wysłuchań, ale także w komentarzach na YouTubie i Facebooku, zostaną spisane. Z całego tego 
spotkania zostanie sporządzona transkrypcja. Te nagrania będą dostępne w Internecie właśnie na kanałach youtu-
bowych i facebookowych profilach Strategii Lublin 2030, a teraz także te spotkania transmitujemy. To też jedna 
z takich koronnych zasad wysłuchań publicznych, czyli jawność całego procesu. Więc mogą być Państwo pewni, że 
nie dość, że dziś są z nami przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin i słuchają wypowiedzi, to prócz tego spisane 
wszystkie głosy też zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Lublin. Ogromne podziękowania dla tłumaczek 
migowych, dzisiaj wczoraj i w czwartek pomagały nam uczynić to wydarzenie bardziej dostępne w Internecie, więc 
całe to nasze spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy. To tyle z mojej strony. Jeśli chodzi o wprowa-
dzenie, jeszcze przed blokiem mówców powiem krótko o zasadach wypowiadania się podczas wysłuchania, a w tym 
momencie zapraszam już Pana Dyrektora Sagana z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości do opowiedzenia nam, 
co w ogóle znajdziemy w Strategii. 

dr Mariusz Sagan: Dziękuję za głos, poprosiłbym o udostępnienie prezentacji. Widzę, że prezentacja już się powoli 
załadowała. Proszę Państwa, ja bym chciał bardzo krótko i syntetycznie opowiedzieć o strukturze dokumentu, jak 
on jest skonstruowany. Być może część z Państwa już tę prezentację widziała wczoraj, ewentualnie oglądając pre-
zentację, którą przeprowadził Pan doktor Piotr Maleszy kilka dni temu. Natomiast dla tych osób, które nie widziały, 
postaram się opowiedzieć, jaka była logika powstawania dokumentu, jaka była logika tworzenia obszarów prioryte-
towych dla miasta i jaka była logika procesu. Proszę Państwa, warto na początku wspomnieć, że strategia miejska 
jest takim dokumentem, który przez większość ostatnich lat, lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, był takim 
dokumentem dobrowolnym, miasta mogły sobie przygotować strategię lub nie. I rzeczywiście tak było – duże mia-
sta, średnie miasta przygotowywały, uchwalały strategie, był to jakiś plan ich rozwoju. Większość mniejszych sa-
morządów często takiej strategii nie miała, funkcjonowała o oparciu o wieloletnie plany i roczne budżety. I ta sytu-
acja zmieniła się wraz ze zmianą ustawy, która nakazuje wszystkim miastom tworzenie strategii, w sposób znor-
malizowany, wystandaryzowany i wskazanie pewnych elementów, które taka strategia musi zawierać. To jest ta 
pierwsza zmiana, która dokonała się w przeciągu ostatnich lat w odniesieniu do starej Strategii. Natomiast druga 
zmiana jest taka, że te strategie miejskie, małe na poziomie lokalnym czy miejskim, zostały praktycznie zrównane, 
jeśli chodzi o ich rangę, ze strategiami regionalnymi i krajowymi. Czyli jest to dokument, który ma pełną moc prawną 
tzn. nie tylko musi być uchwalony, musi być egzekwowany. I te zmiany spowodowały, iż Strategia Lublin 2030 jest 
taka jaka jest, jest stworzona zgodnie z nowymi przepisami. To jest jeden z pierwszych dokumentów w Polsce, który 
powstał w oparciu o nową ustawę i w związku z powyższym jest to Strategia obszerna, co czasami było źródłem 
zapytań czy nawet takich głosów krytycznych, że ta Strategia liczy ponad 200 stron. Ale ta Strategia musi być taka 
obszerna, bo musi zawierać pewne elementy i te elementy musi wyczerpywać. Mamy bardzo obszerny dokument, 
ale pamiętajmy, że to jest dokument bardzo poważny, to jest Strategia miasta. Od tego też zależy przyszłość miesz-
kańców, przyszłość biznesu, więc lepiej, aby ten dokument był wyczerpujący niż ogólnikowy. Jaka jest struktura do-
kumentu, która jest narzucona przez prawo? Na początku proponujemy coś w postaci krótkiego przewodnika – jak 
czytać Strategię, jak ona powstała. Potem umieszczamy Strategię właśnie w ramach tego planowania strategicz-
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nego. Dalej jest niezmiernie ważny element – to są diagnozy, o których za chwilkę będę opowiadał. Potem sformu-
łowaliśmy wizję i misję, obszary które są tak naprawdę kluczowe dla przyszłości miasta i tym obszarom potem 
towarzyszą cele horyzontalne, strategiczne, które też będą wpływały na realizację kluczowych obszarów rozwojo-
wych. Potem mamy model struktury funkcjonalno-przestrzennej, system Strategii, który pokazuje, jak zarządzać 
obszarem strategicznym, jak tworzyć polityki i strategie niższego rzędu tzw. strategie sektorowe, wreszcie jak mo-
nitorować skuteczność Strategii zgodnie z narzuconymi wskaźnikami, który to monitoring też jest narzucony na 
samorządy i realizowany jest w cyklu rocznym. Wreszcie odnosimy się to tego, jak ta Strategia czy zadania będą 
finansowane. Ostatnią rzeczą jest spójność Strategii z dokumentami wyższego rzędu, to są dokumenty najczęściej 
rządowe, Strategia Zrównoważonego Rozwoju, ale także całe polityki lokalne, regionalne i to kończy ten dokument, 
który oczywiście jest projektem Strategii. Przejdziemy teraz do diagnoz – do tych kilku kluczowych elementów, które 
naszym zdaniem są ważne dla Strategii Lublin 2030. Proszę Państwa, żeby dobrze opisać przyszłość, żeby dobrze 
zdefiniować cele, żeby wiedzieć w jakim kierunku płyniemy i do jakiego portu chcemy zawinąć, my musimy dobrze 
odczytać nie tylko przyszłość, nie tylko trendy rozwojowe, ale to, co jest dzisiaj, jakie mamy aktywa, jakie mamy 
potencjały, no i przede wszystkim czego oczekują mieszkańcy. Bo to jest rzecz najważniejsza w tej Strategii. Ta Stra-
tegia wyszła od mieszkańców, jest odbiciem ich potrzeb, ich oczekiwań, ich marzeń, aspiracji i wizji. Dlatego tak 
ważnym elementem stały się diagnozy, a zwłaszcza diagnoza społeczna, która pokazuje oczekiwania mieszkańców 
co do miasta, ich marzeń. I tutaj, na tę diagnozę społeczną złożyło się bardzo wiele dokumentów, ale myślę, że kilka 
jest najważniejszych. To są przede wszystkim wyniki badań jakościowych, ilościowych, ankietowych, które miasto 
prowadziło w Lublinie. W ramach tych badań zostało przeankietowanych czy przebadanych ponad 13 000 miesz-
kańców, to jest imponujący wynik, wynik bardzo reprezentatywny czy nawet nadreprezentatywny, pokazujący kie-
runki zmiany i oczekiwania, które mieszkańcy stawiają przed Lublinem. Też w raporcie odnajdziemy ciekawe infor-
macje na temat pewnych dysfunkcji miasta, czego mieszkańcy nie mają, czego im brakuje. Są tu też podane przy-
kłady naszej dumy lublinian, z czego jesteśmy dumni jako mieszkańcy miasta. To pokazuje, co mamy tu i teraz, ale 
i jakie mamy aspiracje i oczekiwania na najbliższe 10 lat. To jest kluczowy element diagnostyczny, ale nie jedyny, bo 
mamy też diagnozy z prac TGR-ów, raporty końcowe, mamy też wskaźniki rozwoju społecznego, porównawcze z in-
nymi ośrodkami miejskimi, więc tutaj nie tylko widzimy, jakie są potrzeby, ale też jakie są problemy i wyzwania. 
Poproszę o następny slajd. Kolejnym ważnym, kluczowym elementem dla miasta jest gospodarka i tutaj analiza 
potencjału, jaki teraz mamy w kontekście przyszłości. A przyszłość gospodarcza jest bardzo turbulentna. Tutaj wy-
konaliśmy bardzo dużo pracy, żeby zrozumieć nie tylko co jest aktywem Lublina dzisiaj, jak to się zmieniało na prze-
strzeni czasu, ale i co będzie działo się w światowej, europejskiej gospodarce za 10, 15, 20 lat. Jak będzie wyglądał 
europejski czy światowy przemysł, jak będzie wyglądała przedsiębiorczość, jak będzie wyglądał high tech, innowa-
cyjność, jakie będą czynniki wzrostu gospodarczego. Wreszcie jak geopolityka będzie na to wpływała. Tutaj złożyły 
się na tę diagnozę też dokładne raporty, które zostały przygotowane głównie przez akademików, naukowców we 
współpracy z nami, z urzędnikami. Taki chyba kluczowy dla tej diagnozy jest raport o specjalizacjach gospodarczych 
Lublina, który pokazuje nam, jakie inteligentne specjalizacje miasto wybierze za 10 lat. Tutaj wybraliśmy sobie 7 ta-
kich inteligentnych specjalizacji, które Lublin będzie rozwijał. Ważny elementem tej analizy, poza porównaniami, 
benchmarkiem szeroko rozumianym z innymi miastami, jest raport, który powstał na podstawie badań w formie 
wywiadów z przedstawicielami biznesu w Lublinie. Myśmy przebadali 100 przedsiębiorstw, instytucji z otoczenia 
biznesu, które nam dały bardzo duży ogląd sytuacji, potrzeb i dysfunkcji, jeśli chodzi o biznes i tu też na podstawie 
badań biznesu ta Strategia powstała. Trzecim elementem, który też jest niezmiernie ważny jest diagnoza prze-
strzenna, tego jak rozumiemy miasto. Proszę Państwa, tutaj nie ma czasu, aby o tym szerzej mówić, ale ważnym 
elementem tej diagnozy, poza tymi kwestiami oczekiwań mieszkańców, kwestiami gospodarczymi są również te 
związane z umiejscowieniem tych procesów w przestrzeni miasta, czyli to jest kwestia tego, jak wygląda Lublin 
w poszczególnych dzielnicach miasta, jak wyglądają oczekiwania mieszkańców śródmieścia w porównaniu do miesz-
kańców np. Czubów czy Czechowa. Te działania nam ogólnie pokazują nie tylko, jakie są dysfunkcje w Lublinie, jakie 
są problemy i oczekiwania, ale również pokazuje, jakie są problemy na poziomie dzielnicowym, mikrospołeczności, 
bo ten Lublin też jest zróżnicowany, jeśli chodzi o dostępność do usług publicznych, do różnego rodzaju tzw. dobro-
dziejstw cywilizacji. Tutaj też częścią tego dokumentu są diagnozy porównawcze z innymi miastami w Polsce i oczy-
wiście uwagi w raporcie TGR. Poproszę o kolejny slajd. Proszę Państwa w oparciu o bardzo wyrafinowany model 
analizy strategicznej, na który składają się właśnie diagnozy, badania, praca ekspercka, desk research i jeszcze wiele 
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elementów, które spotykamy w analizie strategicznej, zespół Strategii Lublin 2030, który pisał dokument, ale też 
we współpracy z Radą Strategii i Kolegium Prezydenckim przygotował, zaproponował 5 obszarów tematycznych, 
powiązanych ze sobą, które będą obowiązywały w Strategii do 2030 roku. Po pierwsze, Lublin kreatywny, przedsię-
biorczy, akademicki – to jest część mocno powiązana z edukacją. Lublin jest bardzo silnym ośrodkiem akademickim, 
jeśli chodzi o parametry to piątym w kraju. No i oczywiście gospodarka, te rzeczy łączymy ze sobą, będą współpra-
cowały ze sobą w sposób synergiczny. Drugim obszarem jest miasto zielone i ta zieleń wybrzmiewa właściwie we 
wszystkich opiniach mieszkańców. Jest to niezmiernie ważny element przyszłości oczekiwań mieszkańców. Ale też 
to zrównoważenie urbanistyczne, kwestia jakości życia mieszkańców w poszczególnych dzielnicach, kwestia unika-
nia nadmiernej rozbudowy czy dogęszczania i dobudowy, to znalazło miejsce w tym punkcie. Trzecia część jest po-
święcona Lublinowi społecznemu, wielopokoleniowemu, seniorskiemu, ale też zaangażowanemu w dzielnicach i to 
można powiedzieć jest zwieńczenie trzech pierwszych podstawowych obszarów rozwoju miasta, ABC, bo te obszary 
też odpowiadają celom zrównoważonego rozwoju, narzuconym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. A – Lu-
blin kreatywny, akademicki, przedsiębiorczy odpowiada celowi rozwoju gospodarczego. Lublin zielony i urbanistycz-
nie zrównoważony odpowiada celowi zrównoważonego środowiska, no i Lublin społeczny to rozwój zrównoważony 
społecznie. Także my tutaj bezpośrednio nawiązujemy do celów zrównoważonego rozwoju UNDP i ONZ-u. Dlatego 
też te pierwsze trzy cele są kluczowe dla przyszłości miasta. Natomiast mamy jeszcze dwa pozostałe obszary roz-
wojowe, obszary, które są troszeczkę uzupełniające, ale też niezmiernie ważne. Obszar D to Lublin twórczy, otwarty, 
gościnny, czyli obszar nakierowany na kulturę, na proces twórczy na przemysł kultury, dalej aktywność sportową 
i sporty zawodowe, gościnność, turystykę. To są takie elementy troszeczkę pochodne poprzednich obszarów, ale 
zarazem bardzo ważne z punktu widzenia kreowania pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych, bo wiadomo 
jaki jest wpływ kultury, sportu na życie miasta, na życie, na dobrostan, można powiedzieć na szczęście mieszkańców. 
No i piaty obszar rozwojowy to Lublin metropolitalny. Proszę Państwa, Lublin metropolitalny jest to taki obszar 
spajający całą Strategię. Dzisiaj, myślę, że lublinianie mają troszeczkę problem z odpowiedzią na pytanie czy Lublin 
jest metropolią, To może ja odpowiem na to pytanie: Lublin wszedł w procesy metropolizacyjne, to jest chyba naj-
lepsza odpowiedź na to pytanie. Wszedł w procesy metropolizacyjne i oczywiście metropolią jeszcze nie jest, nato-
miast ma wielkie szanse, żeby w przeciągu najbliższych 10–20 lat taką średnią metropolią sią stać. Dlatego ten 
obszar też jest tutaj zaakcentowany, abyśmy umiejętnie, strategicznie dochodzili do tej metropolii, ale dobrze rozu-
mianej i dobrze zdefiniowanej. Poproszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, każdemu z obszarów przyporządkowane 
są cele, każdy obszar ma zdefiniowane kilka celów. Na przykładzie wybranych obszarów o tym Państwu opowiem. 
Na przykład w Lublinie kreatywnym akademickim przedsiębiorczym, zdefiniowaliśmy jeden cel związanym z ucze-
niem się przez całe życie, z edukacją, to jest cel pierwszy A.1. Mamy dwa cele z akademickością, w tym jeden ważny 
cel to wzmocnienie potencjału badawczego i edukacyjnego Lublina, jako ośrodka międzynarodowego i mamy za-
adresowane cele poświęcone inteligentnym specjalizacjom w A.4 i rozwoju nowoczesnej infrastruktury i biznesu 
w A.5. Kolejnym przykładem jest przykład B – Lublin zielony i zrównoważony urbanistycznie i też to co Państwo 
widzicie, te cele szczegółowe są sformułowane przez wytyczne ONZ, wytyczne zrównoważonego rozwoju, ale też 
w oparciu o dokumenty przyszłościowe Unii Europejskiej, choćby Zielony Ład i wszystkie te najważniejsze problemy 
związane chociażby z transformacją energetyczną czy łagodzeniem zmian klimatycznych zostały tutaj zaadreso-
wane. Podpunkt C, czyli obszar społeczny, to z kolei aktywne sąsiedztwo, współpraca międzypokoleniowa i wsparcie 
oraz oczywiście miasto otwarte i włączające, czyli otwarte na wszelkie aktywności osób niepełnosprawnych, na 
osoby przyjeżdzające do Lublina spoza miasta i kraju, na migrantów, więc tutaj mamy wszystkie te rzeczy ujęte. 
Obszar D to z kolei ten obszar, o którym mówiłem, to obszar strawy duchowej, czyli kultura, wartości, idee, twór-
czość, przemysł kultury, ale też sport, infrastruktura sportowa, możliwość spędzenia wolnego czasu i turystyka, 
która w Lublinie jest z jednej strony coraz ważniejszym elementem rozwoju gospodarczego. Mamy coraz lepszą bazę 
noclegową, coraz więcej turystów, ale turystyka w tym obszarze została tak zdefiniowana, żeby nie stała się proce-
sem poza kontrolą tak, jak choćby w Krakowie, gdzie liczba turystów kilkunastomilionowa stała się balastem dla 
miasta, a nie faktycznie czynnikiem rozwojowym. Więc tu też patrzymy na takie problemy z optymalną granicą na-
pływu turystów do Lublina. I obszar E to jest obszar metropolitalny, rozwój funkcji metropolitalnych miasta, regio-
nalnych, ponadregionalnych, zlokalizowanie instytucji rządowych i ponadnarodowych w mieście, ale też oczywiście 
rozwój współpracy z gminami i z całym regionem. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do szczegółowego opisu logiki 
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układu obszarów, gdzie na przykładzie pokażę, jak zostały rozpisane cele, na poszczególne cele i zadania. Na przy-
kładzie Lublina kreatywnego, akademickiego i przedsiębiorczego i cel A.2 czyli Lublin jako międzynarodowy ośrodek 
kształcenia i badań. Proszę Państwa, żeby ten cel osiągnąć, czyli stworzenie z Lublina międzynarodowego ośrodka 
badawczego i akademickiego, trzeba sformułować sobie pewne cele i założenia i trzeba zrealizować pewne rzeczy. 
I co trzeba zrealizować? Na pewno trzeba wzmacniać potencjał badawczy uczelni, które w niektórych obszarach są 
dziś bardzo międzynarodowe, ale niestety w niektórych bardzo lokalne. Trzeba doprowadzić do jeszcze większego 
umiędzynarodowienia uczelni, więc jakby my formułujemy dla danego celu pewne zadania, a potem formułujemy 
dla tych zadań projekty kluczowe. Czyli takie cele i zadania, które miasto wraz z otoczeniem musi zrealizować. Czyli 
chociażby podpunkt A.2.k.2, który tutaj mamy, czyli Visiting Profesors w Lublinie, czyli zapraszać wybitnych specja-
listów po to, żeby stymulować rozwój naukowy lubelskiej kadry. I tak jest dla każdego obszaru, dla każdego celu, 
bardzo dokładnie sformułowaliśmy projekty kluczowe, które mają spory poziom szczegółowości już. Co jest dalej 
w obszarze? Dalej w obszarze mamy zalecenia i synergie. Zalecenia to są tego rodzaju sformułowania, które nie 
są projektami, ale mówią nam w jakim kierunku dążyć, między innymi po to, aby za kilka lat, kiedy zmienią się wa-
runki, żeby można było te zalecenia zamienić w konkretne projekty. Oczywiście to będzie bardzo elastyczne i będzie 
zależało od rozwoju sytuacji w naszym otoczeniu szeroko rozumianym. Synergie z kolei to są powiązania pomiędzy 
danym obszarem a innymi obszarami. Ta strategia jest mocno uspójniona ze sobą, ale oczywiście my zdajemy sobie 
sprawę z tego że, aby zrealizować projekt budowy międzynarodowego ośrodka badawczego w Lublinie czy eduka-
cyjnego, muszą być realizowane zadania przez inne komórki czy w innych obszarach rozwojowych. Na przykład, żeby 
zrealizować masowy napływ turystów do Lublina, potrzebny jest rozwój siatki połączeń na lubelskim lotnisku itd., 
więc tutaj te synergie występują pomiędzy obszarami. I czwarty obszar jest obszarem mierzenia efektów i tutaj 
mamy zaproponowanych szereg mierników które nam zmierzą, czy zmierzamy we właściwym kierunku, jak oce-
niamy ten postęp i są to zarówno jakościowe, jak i ilościowe mierniki, są też dane pomocnicze, ale wprowadzamy 
tez element oceny jakościowej jak oceny eksperckiej np. oceny potencjału badawczego. I również wprowadzamy 
element opinii mieszkańców o danym celu i czy został zrealizowany. Tak więc taka jest logika dla każdego z naszych 
obszarów i w związku z tym ta logika obszarów jest dość wyczerpująca i pojemna, ale mam wrażenie, że dość dobrze 
rozpisana i też wyznaczająca konkretnie kierunki działań. Dobrze, to na tym ja pozwolę sobie skończyć tę prezenta-
cje, przepraszam Panie Mateuszu, że troszeczkę przedłużyłem, ale to taki wdzięczny temat dla nas, więc chyba 
Państwo wybaczą. 10:35, więc chyba się zmieściłem. 

Mateusz Wojcieszak: Idealnie, bardzo dziękuję za tę opowieść o Strategii. To jest ważne, chociaż z naszej perspek-
tywy to jest ciągle powtarzane na wszystkich wysłuchaniach, ale też musimy mieć świadomość, że później te na-
grania mogą być odtwarzane w zupełnie losowej kolejności, więc ważne jest, żeby ten zarys i układ dokumentu 
przypominać. Ja zapraszam już też pozostałe osoby z Urzędu, które będą się przysłuchiwać wysłuchaniu. Mamy listę 
trzech mówców, więc tutaj pozwolę sobie na technikalia. Wysłałem do Państwa takie zaproszenie do grona paneli-
stów tutaj w systemie, powinno się Państwu wyświetlić na ekranie takie polecenie, takie zaproszenie i można nie-
bieskim przyciskiem dołączyć do nas do grona panelistów. Jest to niezbędne, żeby byli Państwo też pokazani na 
transmisji. Na razie zapraszam Pana Artura Szymczyka, Pana Bogumiła Postawskiego, Pana Dariusza Działo i Panią 
Hannę Pawlikowską. Wysyłam Państwu to zaproszenie, niebieski przycisk potwierdzający, że dołączają Państwo do 
nas w transmisji i wtedy będziemy mogli oficjalnie rozpocząć drugi blok. Za chwile zaproszę do tego grona również 
panelistów/mówców, ale chcę mieć jeszcze pewność, że są z nami urzędnicy. Widzę że Pan Bogusław dołączył już, 
jeszcze czekamy na potwierdzenie Pana Artura Szymczyka, dajmy sobie jeszcze chwilkę techniczną. O, widzę, że 
dołączają kolejne osoby, Pani Hanno, Panie Arturze, gorąca prośba, żeby potwierdzić niebieskim przyciskiem zapro-
szenie do grona panelistów. I będziemy mogli zaczynać o 10:40. Ja też już zacznę wprowadzać. Mam przed sobą listę 
trzech mówców. Każdy mówca ma 10 minut na przedstawienie swojego komentarza, swoich pomysłów i uwag do 
projektu Strategii Lublin 2030. To co jest ważne, że wypowiedzi mówców nie są polemiką ze sobą, tzn. starajmy się 
nie odpowiadać poprzednim mówcom, ta formuła też zakłada, że tego samego dnia nie otrzymają Państwo odpo-
wiedzi, na swoje pomysły, uwagi, komentarze, wszystkie je spiszemy i przedstawimy Prezydentowi Miasta Lublin 
i odpowiedź znajdą Państwo w kolejnych wersjach Strategii Lublin 2030, ale również w sprawozdaniu, w protokołach 
po tym etapie konsultacji. Więc mogą być Państwo pewni, że ten głos zostanie usłyszany, dlatego mamy dziś sze-
rokie grono urzędników i urzędniczek, którzy przysłuchują się wypowiedziom mówców. I tak samo przysłuchują się 
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mieszkańcy i mieszkanki w trakcie transmisji. Wszystko to będzie nagrywane, więc ta zasada jawności jest i szcze-
gólnie jej tutaj pilnujemy. Więc ja już przechodząc do listy mówców, kolejność została wylosowana przez generator 
liczb on-line, więc ta kolejność jest zupełnie losowa i ja już będę zapraszać do grona panelistów pierwszego wyloso-
wanego mówcę. Jest nim Krzysztof Kowalik, poczekajmy jeszcze chwilę na Krzysztofa, na Pana Krzysztofa i bę-
dziemy mogli rozpocząć wypowiedź. Panie Krzysztofie, czy się widzimy, słyszymy? Jeszcze się nie widzimy, jeszcze 
mam wyczerniony ekran. 

Krzysztof Kowalik: To sądzę, że się nie zobaczymy, bo mieszkając tak blisko centrum, niestety nie mam tak szyb-
kiego Internetu. 

Mateusz Wojcieszak: Pewnie, może Pan spróbować jeszcze raz włączyć kamerę może coś tam się udać, o teraz się 
udało, to zapraszam do 10 minutowej wypowiedzi. 

Krzysztof Kowalik: Dziękuję. Strategia w zakresie miasta zielonego, środowiska zakłada ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery, niestety nie jest to ambitny cel. Ambitnym celem byłaby likwidacja wszystkich palenisk 
węglowych na terenie Lublina. Zadaniem kluczowym nie powinna być kontynuacja programu niskiej emisji, ale jego 
zakończenie, zakończenie z powodu sukcesu, z powodu likwidacji wszystkich palenisk węglowych w Lublinie. Z do-
kumentów, które posiada Urząd Miasta, wynika, że w 2017 na terenie Lublina było około 5 000 domków jednoro-
dzinnych z paleniskami wyłącznie węglowymi. Oczywiście warto by do tego dodać domki z ogrzewaniem mieszanym 
czy lokale komunalne mieszkalne. W obecnym tempie likwidacja tych palenisk zajmie nam, uwaga, 50 lat. To war-
tość niedoszacowana, bo nie uwzględnia liczby ostatnio modnej inflacji. Moim zdaniem, to wstyd dla miasta i śmierć 
dla mieszkańców. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby pozbyć się pieców opalanych węglem do 2030 roku, szczególnie 
powinno to objąć lokale komunalne w 100%, a przynajmniej w 50% pozostałe lokale, lokale prywatne. W Strategii 
czytam też, że niezmiernie istotne jest rozmieszczenie czujników monitorujących czystość powietrza. Fantastyczna 
rzecz, tylko się zastanawiam, dlaczego w tym roku mieszkaniec, który zgłosił taki projekt do budżetu obywatel-
skiego otrzymał informację, że nie może być to zrealizowane, bo to nie jest zadanie gminy. W zakresie zieleni też 
widzę wszystkie zapisy, które znajdują się w Strategii – niestety na co dzień widzę, jak rozmija się to z rzeczywisto-
ścią. Zamiast ochrony drzew mamy ich wycinanie pod byle pretekstem, zamiast więcej zieleni mamy więcej betonu. 
Dotyczy to przede wszystkim inwestycji drogowych. Pokazuje to, że niezbędne nie są jakieś standardy, tylko tak 
naprawdę nadzór społeczny, społeczna procedura udziału w opiniowaniu wszystkich większych miejskich inwestycji 
i problem ten nie dotyczy tylko zieleni. W zakresie zaś polityki transportowej, pozwolę zacząć sobie od diagnozy: tak 
naprawdę nie mamy żadnej diagnozy systemu transportowego. Przez ostatnie lata, czym władze miasta uwielbiają 
się chwalić, wydaliśmy setki milionów na budowę układu drogowego, by ograniczać ruch aut. Jest to zapisane 
i w miejskich politykach, i pieniądze unijne dostaliśmy konkretnie na to. Efekty widoczne są gołym okiem i są zgoła 
odwrotne. Mamy więcej aut i korki, czyli zrobiliśmy to totalnie nieprawidłowo. W Strategii nie ma diagnozy i ciężko 
zgodzić się z tymi, że to, co jest dalej postawione, jest prawidłowe. Gdybyśmy zrobili diagnozę, to by się okazało, że 
to, co zrobiliśmy do tej pory, nie przynosiło żadnych efektów, a wręcz odwrotne niż zakładane. Przed dzisiejszym 
wystąpieniem przypomniałem sobie taki miejski dokument z 1997 roku. Nazywa się Polityka Transportowa – to jest 
po prostu genialny ten dokument. Co jest ciekawe to to, że dokładnie to samo zapisaliśmy w poprzedniej Strategii, 
co także mamy zapisane w tej Strategii. Skoro jesteśmy tacy mądrzy, to dlaczego władze miasta postępują tak 
głupio i mają mizerne efekty w zapisach strategicznych? Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat o ograniczeniu ru-
chu samochodowego: liczba samochodów wzrosła kilkukrotnie, a każda miejska inwestycja tylko zwiększa liczbę 
aut. Tak naprawdę korki w Lublinie nie są coraz dłuższe, a naprawdę coraz szersze. I naszym celem tak naprawdę 
nie powinno być kolejne zapisywanie ograniczenia ruchu aut. Naszym celem powinno być zmniejszenie ruchu aut, 
na ulicach Lublina. Naszym celem powinno być coraz więcej pasażerów komunikacji miejskiej, naszym celem po-
winno być coraz więcej rowerzystów, coraz więcej pieszych. Co ciekawe, te dwie ostatnie grupy wcale nie zostały 
wymienione w działaniach strategicznych. Co ciekawe, w Strategii w ogóle nie położono akcentu na poprawę bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. To totalny wstyd dla Lublina! Naszym celem powinno być zero ofiar wypadków dro-
gowych w Lublinie. Nie wiem, dlaczego w Strategii się to nie znalazło. Jednym z celów Strategii jest ograniczenie 
liczby aut, uwaga, spalinowych. Krótko mówiąc, już dziś zakładamy w Strategii, że korki za kilka lat w Lublinie nie 
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będą spalinowe, tylko będą elektryczne. No mnie się to wydaje totalnie niedorzeczne, powinniśmy rozwiązywać pro-
blemy tego, że korki w Lublinie istnieją. Strategia przewiduje też kolejne inwestowanie w super innowacyjne gad-
żety, takie jak inteligentny system zarządzania ruchem, strefy czystego transportu, inteligentne parkowanie. Nie-
stety to nie rozwiązuje problemu, a mamy na tacy podane z innych miast, tańsze, nieinnowacyjne, ale działające 
rozwiązania. Naszym celem powinno być zmniejszenie ruchu aut w szczególności w centrum. Nie wymaga to zakła-
dania strefy czystego transportu, tak jak jest to planowane, tym bardziej że w Polsce praktycznie nikt tych stref 
czystego transportu nie wdraża, łącznie z miastem Lublin, gdzie władze miasta mówią wprost: nie będziemy tego 
robić, bo jest to złe. A. rozwiązanie jest dużo prostsze wystarczy popatrzeć na Kraków – w Krakowie w centrum 
miasta ruch samochodów się utrudnia i ogranicza. Na czym polegają te utrudnienia? Tworzymy labirynt ulic jedno-
kierunkowych, nikt w taki obszar, jeśli nie musi, nie będzie wjeżdżał, bo wie, że będzie to dla niego uciążliwe i fru-
strujące. To, co już mówiłem na poprzednich wysłuchaniach publicznych, Lublin uczy dzieci od dziecka, że bez auta 
ani rusz. Jeśli dziś uczymy dzieci, że bez auta ani rusz, to nie dziwmy się, że za kilka lat będą to osoby dorosłe, które 
będą korzystały z auta jako jedynego środka transportu. Szkoły w Lublinie są fantastycznie przygotowane do do-
jeżdżania do nich autem, a totalnie nie są przygotowane, żeby dojść do nich pieszo, czy do dojeżdżania rowerem, są 
pod tym kątem często niebezpieczne. Ja często słyszę od urzędników, że Lublin jest miastem górzystym i tutaj się 
nie da jeździć rowerem. Ok być może, nie ma jednak żadnego problemu, żeby miasto zainwestowało w elektromo-
bilność dla mieszkańców. Były dotacje na zakup roweru elektrycznego, można to zrobić, bardzo łatwo mogę też 
wskazać środki na to, zamiast lubelskiego roweru miejskiego, dajmy ludziom pieniądze na to, żeby sobie kupili wła-
sne rowery elektryczne. W Strategii zapisano też rozbudowę i powstanie spójnego systemu ścieżek rowerowych 
w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. W teorii brzmi to bardzo dobrze, ale jest to przepis na porażkę, 
widać to już po wybudowanych ścieżkach rowerowych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Ścieżki te nie są wy-
korzystywane, są dla rowerzystów niebezpieczne, prowadzą znikąd donikąd i, co świadczy o ich użyteczności i efek-
tywności, praktycznie nikt z nich nie korzysta. Rower dobrze działa na krótkich dystansach i na tym się skupmy. Nie 
skupiajmy się na zbawianiu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego rowerem. Sprawmy, żeby to mieszkańcy Lublina 
mogli sobie wygodnie do centrum dojechać. Rower działa na dystansie 4 km i tym się zajmijmy. Także w takim 
Lubelskim Obszarze Metropolitalnym takie inwestowanie w rower powinno polegać na tym, żeby dało się dojechać 
do przystanku komunikacji miejskiej, do kolei, czy w ramach poszczególnych miejscowości blisko siebie. Także 
wskaźniki wymagają przeformułowania. Tak naprawdę nie zawierają żadnego wskaźnika efektów. Wskaźniki za-
chęcają, by budować, by budować cokolwiek i nie rozliczają czy to np. działa tak jak teraz mamy w Lublinie bardzo 
dużo ścieżek rowerowych które są poza centrum i nikt z nich nie korzysta, bo i po co miałby korzystać, skoro wygod-
niej tam pojedzie się samochodem. Zamiast liczyć kilometry ścieżek rowerowych lepiej liczmy liczbę rowerzystów na 
ulicach Lublina, szczególnie w centrum. To jest prawdziwa miara sukcesu. Zamiast powierzchni stref czystego trans-
portu, liczmy spadek pojazdów indywidualnych w centrum, to jest kolejna miara tego, czy coś zrobiliśmy a nie tylko, 
czy coś zbudowaliśmy. No i ostatecznie, na koniec, w zakresie rozbudowy wojewódzkich dróg zwiększających dostęp 
do transeuropejskiej sieci drogowej, mieszkańcy zapewne chcieliby wiedzieć, jakie są to ulice. Ja natomiast chciałbym 
wiedzieć, jak to się wpisuje w założenia celów Strategii, czyli ograniczenie ruchu samochodowego. Dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję serdecznie za ten głos w wysłuchaniu i przechodzimy do drugiej zgłoszonej osoby, 
czyli do Pana Macieja Mikulskiego. Panie Macieju zachęcam do włączenia mikrofonu i spróbowania włączenia ka-
mery. Wiem, że ma Pan słaby dostęp do Internetu z naszych wcześniejszych wiadomości, ale zachęcam ze względu 
na transmisję, że może uda się choćby słabej jakości wizerunek pokazać. Lepiej to wygląda dla widzów na YouTubie, 
na Facebooku. 

Maciej Mikulski: Dzień dobry, nie wiem czy tutaj coś widać? 

Mateusz Wojcieszak: Na razie jeszcze nie. 

Maciej Mikulski: Tak, to ja może zacznę mówić i może coś będzie widać, bo może się uda. Bo tak jak mówię, tutaj 
strasznie to zrywa, bo też na urlopie przebywam. 
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Mateusz Wojcieszak: Dobrze, to proszę jeszcze raz wyłączyć a potem nacisnąć. Jak się nie uda, to zupełnie bez 
kamery, tzn. proszę wyłączyć tryb kamery, przekreślić, o i teraz. 

Maciej Mikulski: No przepraszam. Postaram się, ja też nie chcę tutaj dużo czasu zajmować, także przede wszystkim 
dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i ja się znacząco w tej części – tak się szczęśliwie trafiło, że mogę mówić 
bezpośrednio po Panu Krzysztofie – bo się tutaj w znacznej części zgadzam co Pan Krzysztof powiedział, szczególnie 
z tym, że mieszkańcy Lublina no w szczególny sposób, tutaj porównując z innymi miastami, są przyzwyczajeni do 
korzystania z samochodu, w pewnym sensie są od tego samochodu uzależnieni. I Kraków jest też tutaj bardzo do-
brym przykładem na to jak z tym samochodem można w pewien sposób…, jaką politykę wobec samochodów oso-
bowych można stosować, żeby kształtować w pewien sposób zachowanie komunikacyjne swoich mieszańców. Moja 
wypowiedź będzie dotyczyła tylko i wyłącznie transportu, transportu zbiorowego. Też chcę się tylko i wyłącznie na 
tym skupić, mam nadzieję, że tutaj inne osoby też rozwiną inne kwestie. I nie ukrywam, że nie czytałem całego 
dokumentu Strategii, skupiłem się tylko i wyłącznie na tej części poświęconej urbanistyce, mobilności miejskiej 
i mam wrażenie, że to co zostało zapisane w tym dokumencie jest trochę takie bardzo ogólnikowe, lakoniczne, la-
koniczne hasła napisane w taki sposób, że według mnie, ciężko będzie w tym 2030 roku stwierdzić, w jaki sposób 
miasto tych wymagań nie spełniło, ponieważ w każdym, we wszystkich tych zapisach, które zostały tam zawarte, 
tak będzie można zamodelować, wyjaśnić w jakiś sposób postępowanie miasta i to co się przez te 9 lat wydarzyło, 
że ta Strategia została jednak wykonana. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt, mianowicie na 
różnice między tą Strategią, którą teraz otrzymaliśmy, a tym dokumentem, tym raportem, który powstał po pracach 
Tematycznych Grup Roboczych, ponieważ moim zdaniem, są to dwa zupełnie różne aspekty. Tutaj osoby, które 
miały już okazję mnie słuchać na pewno wiedzą, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że przykładowo w tym 
raporcie Tematycznych Grup Roboczych znalazł się tutaj w zakresie transportu miejskiego jeden cel, jednym z celów 
był tramwaj w Lublinie. Natomiast w tej Strategii, którą obecnie mamy nie ma nawet podstawowej kwestii, która 
jest, która w Lublinie powinna zostać stworzona, czyli wykorzystanie jakiejkolwiek analizy dotyczącej środków trans-
portu miejskiego, jakie w Lublinie powinny do 2030 roku funkcjonować. Tak naprawdę stoimy w takich czasach, że 
nie wiemy, jak będą rozwijać się trolejbusy. Nie wiemy, jaka będzie ich rola, szczególnie w tej ekspansji autobusów 
elektrycznych. Nie wiemy, jak to wszystko będzie, gdzie za 9 lat te środki transportu będą stały w hierarchii. I, we-
dług mnie, Lublin cały czas po ‘89 roku popełnia jeden i ten sam błąd – mianowicie przebywa w takiej swojej strefie 
komfortu i jest brak takiej woli do rzetelnej refleksji na temat tego, jak ma wyglądać transport miejski w Lublinie, 
ponieważ może się okazać, że w takich analizach wyszłoby coś, co wymagałoby ze strony miasta jakiś dużych na-
kładów pracy, dużych działań, a przede wszystkim może nie do końca popularnych społecznie, czy łatwych do wdro-
żenia. I według mnie, podstawowa kwestia, której brakuje w Strategii – tej, którą otrzymaliśmy tutaj w tym mo-
mencie jako projekt – jest brak wskazania, że do 2030 roku, taką ma perspektywę, powinna zostać, a przynajmniej 
to jest takie minimum, moim zdaniem, to jest takie minimum, powinna zostać wykonana analiza środków zbioro-
wego transportu, które powinny zostać w Lublinie wdrożone ze szczególnym uwzględnieniem tego, po pierwsze roli 
trolejbusów i autobusów elektrycznych za 10 lat i czy w Lublinie nie powinny zostać wdrożone nowe środki trans-
portu szynowego, w szczególności mam na myśli tramwaj, ale także szybką kolej miejską. Bo zwróćmy uwagę, że 
autobusy, trolejbusy tak naprawdę one się różnią środkiem napędu, ale z punktu widzenia ruchu po ulicach jest to 
ten sam środek transportu, tak samo jeździ po tych samych ulicach, tak samo stoi w korkach, a w Lublinie do tej 
pory nie udało rozwiązać się podstawowego problemu, przez którym stoi transport miejski cały czas, czyli stworze-
nia takiego szybkiego, niezależnego od kongestii wydajnego połączenia komunikacyjnego, w szczególności między 
Czechami a Czubami. Wiem, że ta linia 46 powstaje albo już powstała, nie wiem, bo nie miałem niestety okazji 
ostatnio przebywać dłużej w Lublinie. Natomiast ona tak samo stanie w korku. Ona tak samo jeździ tymi samymi 
drogami, którymi jeżdżą samochody. Ona w niczym nie sprawi, że człowiek, który chce sobie przejechać z Czubów 
na Czechów, będzie chciał w tę linię wsiąść z tego względu, że ona będzie w jakiś sposób uprzywilejowana, że będzie 
szybsza, że będzie w jakiś sposób bardziej komfortowa. W Lublinie w dalszym ciągu nie stworzyliśmy takiego trans-
portu, który zachęcałby, dawałby jakąkolwiek zachętę kierowcom do pozostawienia tego samochodu, do przesiadki 
w komunikację miejską, czy to przez ograniczenia dla kierowców, czy to przez uprzywilejowanie transportu miej-
skiego. I jeszcze sobie tak patrzę, mamy obecnie wśród tych zmian, które są pozytywne i które w Strategii zostały 
w jakiś sposób ujęte, zmiany w postaci wymiany całkowitego taboru komunikacji miejskiej, reedukację emisji spalin. 
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Natomiast, tak jak mówię, te inwestycje tak naprawdę w dalszym ciągu sprawiają, że różnice, że zamiast stać w Ika-
rusie 20-sto letnim, stoimy sobie w nowym Mercedesie czy Solarisie, ale czas drogi tak naprawdę względem tego 
co było 10–20 lat temu nie skrócił się, a wręcz się wydłużył, ponieważ samochodów w mieście na mieszkańców tylko 
przybywa, więc może różni się komfort tego stania w korku, ale w żaden sposób czas przejazdu się nie skrócił i w ża-
den sposób nie zachęca to do korzystania z transportu publicznego. Może nie do końca miałem czas sobie spisać, 
na urlopie przebywam. Swoją wypowiedź tak trochę chaotycznie mówię, ale podsumowując, to brakuje mi w Stra-
tegii takiego wizjonerskiego podejścia do transportu miejskiego, takiej chęci wyjścia z tej miejskiej strefy komfortu, 
że skoro mamy autobusy, trolejbusy, no to idźmy w to. Brakuje mi takiej refleksji, że może to nie jest właściwy 
kierunek i może rzeczywiście pasowałoby sobie sprawdzić, rzetelnie ocenić, jak ten transport miejski w mieście po-
winien wyglądać, bo być może okazałoby się, że drogi są inne niż obecnie. Tak samo w analizach wyszło, że drogi są 
inne, miasto podejmuje i tego myślę najbardziej brakuje mi w Strategii, ponieważ ta Strategia w takim kształcie, 
w jakim została nam przestawiona, ona jest tak naprawdę kontynuacją tych działań, które aktualnie miasto podej-
muje i które, według mnie, kłócą się z tymi cechami, do których Lublin aspiruje, metropolitalności, chęci budowania 
miasta zielonego, miasta, w którym ludzie czują się dobrze, miasta, do którego ludzie wracają i w którym ten trans-
port nie jest zdeterminowany wyłącznie przez samochody osobowe. Widzę tutaj czas, to jest chyba czas, który mi 
ucieka, tak więc ja w tym momencie podziękuję już za swoją wypowiedź. Przepraszam, że tak bez wizji, nie wiem 
czy dobrze było mnie słychać, chaotycznie, ale złapało mnie to na urlopie i na wsi, także mam nadzieję, że cokolwiek 
z tej mojej wypowiedzi sensownego wynikło. Dziękuje bardzo. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękujemy Panie Macieju, na pewno się udało, to też jest rola nas, słuchających żeby z tych 
wypowiedzi wydobyć esencje, wydobyć rekomendacje, podpowiedzi do zmiany projektu Strategii Lublin 2030 więc 
też dziękujemy, Panie Macieju, że poświęcił Pan swój czas na urlopie, żeby wypowiedzieć się na wysłuchaniu pu-
blicznym. Ja też w tym momencie chciałem przypomnieć, że ktoś kto nas słucha lub właśnie Państwo z grona mów-
ców będą chcieli podbić ten głos, podkreślić, albo dodać coś do swojego głosu, to do 20 grudnia można składać na 
formularzu on-line lub papierowo jeszcze uwagi do projektu Strategii. Jest to też ważny moment całych konsultacji 
społecznych, on się ciągnie od samego początku, od ogłoszenia konsultacji do 20 grudnia więc jest jeszcze 9 dni, 
żeby chociaż przez formularz dodać swoje uwagi. I mogą to być na przykład uwagi rozszerzone od tego co Państwo 
mówili w trakcie wysłuchania, więc gorąco zachęcam do wejścia na stronę Lublin.eu na zakładkę właśnie konsultacji 
społecznych Strategii Lublin 2030 i tam znajdą Państwo link, można to też zrobić papierowo w Biurze Obsługi Miesz-
kańca Lublin. I przechodzimy do trzeciej zarejestrowanej osoby, jest z nami Pan Andrzej Filipowicz z Lubelskiego 
Alarmu Smogowego. Panie Andrzeju, zachęcam do włączenia kamery i ma Pan 10 minut na przedstawienie swojego 
komentarza. 

Andrzej Filipowicz: Dzień dobry Państwu Andrzej Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy, Porozumienie Obrony Lu-
blina, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowy. Pozwolę sobie zastąpić swój wizerunek tym co jest przedmiotem 
tego bloku, czyli zieleń w mieście, który został opisany w tych wszystkich 8 dokumentach, najmniej nomen omen 
w prognozie oddziaływania na środowisko, co jest w pewien sposób symptomatyczne. Bo mieszkańcy mówią zieleń, 
ona we wszystkich dokumentach występuje niemal 2 400 razy. Hasłowo, w różnych odcieniach, ale w kolorze zielo-
nym. To, co Państwo widzicie zamiast mojej osoby, to są Górki Czechowskie, one również występują we wszystkich 
dokumentach, poza – nomen omen – kolejny raz brak w ogóle odniesienia do tego obszaru w prognozie oddziały-
wania na środowisko, co jest całkowicie niezrozumiałe. Nie da się tego w jakikolwiek sposób logiczny i racjonalny 
wytłumaczyć, tym bardziej, że data zamknięcia tego dokumentu to jest 15 listopada, czyli ten sam dzień, w którym 
zamknięto Strategię. W Strategii jest odniesienie, można powiedzieć deweloperskie, bo tak jak się podoba właści-
cielowi obszaru, tak opisano ten obszar w prognozie oddziaływania. Ja wracam do tematu Górek Czechowskich 
z tego względu, że zaprzątnęły całą opinię publiczną naszego miasta, zdominowały dyskusję publiczną nad zmianą 
studium, zdominowały właściwie całą przestrzeń publiczną między innymi dlatego, że stały się przyczynkiem 
i głównym hasłem i tematem pierwszego w historii Lublina panelu obywatelskiego. Stały się przedmiotem, uprzed-
miotowiono ten obszar, stały się przedmiotem pierwszego w historii Lublina referendum lokalnego. Referendum, 
którym objęto wszystkich mieszkańców Lublina, a jest to, jak wielokrotnie przywoływał Pan Prezydent czy planiści, 
niestety tylko fragment całego miasta, a tym fragmentem byli żywotnio zainteresowani, czy są zainteresowani, ci 
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wszyscy, którzy byli zainteresowani, czy są zainteresowani i biorą udział w powstawaniu Strategii 2030. Górki wy-
stępują, Górki Czechowskie występują tam 47 razy, za każdym razem jest to pozytywne przywołanie tego obszaru 
i niezmierna troska o przyszłość tego obszaru i brak akceptacji. Te 13 000 osób, które wzięły udział w różnych pra-
cach badawczych jednoznacznie określały swoje stanowisko do Górek Czechowskich, czyli obawy przed planami 
i tendencją umożliwienia zabudowy około ¼ tego obszaru, bojaźnią, co jeszcze może zrobić deweloper nie bacząc na 
sprawy sądowe, nie bacząc na toczące się postępowania, nie bacząc na wiążące zmiany studium czy brak zmiany 
planu miejscowego, co było warunkowane przystąpieniem do jakichkolwiek działań w tym obszarze – a podjął prace 
budowlane, prace ziemne pod pretekstem komunikacji, czy też ułatwienia życia mieszkańcom, dokonał bardzo zna-
czącej ingerencji w tereny zielone, zinewentyrazowane i tutaj też zabrakło odniesienia. To też jest niewyobrażalne 
i niewytłumaczalne, jak w zawierającej, niech ja sobie sprawdzę, żeby przywołać stan faktyczny, prognoza liczy 115 
stron, na tych 115 stronach zabrakło nawet jednego wiersza dotyczącego nie tak dawnej inwentaryzacji przyrodniczej 
i rewitalizacji Miasta Lublin pod kątem zachowania różnorodności biologicznej i wskazań planistycznych. O wykorzy-
stywaniu tego do celów planistycznych nie ma ani jednego słowa. Więc w bloku na temat zieleni jest mi się nie-
zmiernie trudno odnieść merytorycznie do głównego dokumentu, który powinien stanowić, który powinien o tym 
mówić, przywoływanej tu prognozy oddziaływana na środowisko Strategii Lublin 2030 nie ma. Dlaczego nie ma 
opisanych skutków zabudowy, agresywnej zabudowy ponad 20 ha zwartych i jeszcze zielonych terenów, nie wiemy 
i mamy nadzieję, że zostanie to wyjaśnione. Prognoza kosztowała 12 792 zł, przy tej ogólnej kwocie 3,5 miliona zło-
tych, które dostało Miasto Lublin na opracowanie strategii to jest jakiś ułamek, ale jednak te pieniądze zostały 
wydatkowane i brak w tym dokumencie odniesienia do miejsca najbardziej zielonego w Lublinie. Bo wbrew różnym 
opiniom kreowanym przez różne osoby Urzędu Miasta Lublin przez część radnych, nie mówiąc już o deweloperach, 
Górki Czechowskie były przywoływane 47 razy a Park Ludowy 3 razy. Rewitalizacja Parku Ludowego kosztowała 
44 miliony złotych, prognoza, strategia, kolejne miliony i nie ma, Górki Czechowskie znikły. Zostały włożone w Stra-
tegię w sposób, którego nie chcieli respondenci spośród tych 13 000 osób, które wzięły udział w różnych poziomach 
konsultacji, a ani jedna nie wspominała ani słowem o zabudowie tego obszaru ani jakiejkolwiek ingerencji w ten 
obszar. Park to miał być już 50 lat temu, więc zostawmy hasło dewelopera. A tak na marginesie, zieleń była 2 400 
razy przywoływana w 8 dokumentach, hasło czy też temat działalności deweloperskiej został przywołany 54 razy 
w tym 52 razy w aspekcie negatywnym. Byłem jednym z respondentów, prawdopodobnie uwzględnionym w tej 
grupie 13 000, bo w trakcie jednego ze spotkań w dzielnicy Czechów Południowy wziąłem wtedy udział w dyskusjach 
i we wnioskach. Nie odnosiłem się wtedy, więc mniemam, że 2 razy pozytywne i 52 razy negatywne w odniesieniu 
do działań deweloperskich naszego miasta nie były moim głosem, więc możemy to przypisać innym mieszkańcom, 
którzy są zatroskani, czemu zresztą dali wyraz w trakcie konsultacji i ten głos słychać, można go zobaczyć w wyni-
kach, w priorytetach czy też w mega trendach związanych z rozwojem Lublina. Klimat był przywoływany 170 razy, 
a gdzie znajdziemy inne miejsce równe Górkom Czechowskim w tym aspekcie? To nie jest opinia Andrzeja Filipowi-
cza, to jest opinia 21 ekspertów zaangażowanych przez Urząd Miasta Lublin, tak jak gdyby powołanych przez Pana 
Prezydenta do stworzenia inwentaryzacji – wspomnianej przez mnie – przyrodniczej i do inwentaryzacji, waloryzacji 
raportu i to jest w inwentaryzacji, waloryzacji, w raporcie końcowym w sposób wręcz perfekcyjny i doskonały kwestie 
klimatu porusza profesor Michał Kaszewski, szef katedry Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale 
trudno jest znaleźć odniesienie do tych aspektów, do tych aspektów, do tych kwestii w samej Strategii i we wspo-
mnianej wcześnie prognozie oddziaływania środowiska, a my jako mieszkańcy, czy jako społecznicy doskonale 
wiemy i zdajemy sobie sprawę, jak jest to ważny i ważki element w obszarze Górek Czechowskich. Dziękuję za te 
10 minut, aczkolwiek one są promilem w czasie, który trzeba by było poświęcić na zapoznanie się tylko ze wspo-
mnianą przeze mnie prognozą oddziaływania, z uwagami merytorycznymi odnoszącymi się do kwestii zieleni, 
a szczególnie wspomnianej prognozy. Zapraszam na stronę www.lubelskialarmsmogowy.pl tam jest mnóstwo pism 
dowodowych skarżących studium, jest między innymi punkt 6 odnoszący się do prognozy, której zabrakło i wymie-
nionych przeze mnie elementów. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. 

Mateusz Wojcieszak: Bardzo dziękujemy Panie Andrzeju. Wszystkie wątki, których nie zdążył Pan poruszyć zachę-
camy do złożenia w wersji dokumentowej lub elektronicznej. Do 20 grudnia można jeszcze na stronach projektu 
Strategii Lublin 2030 takie właśnie swoje uwagi złożyć. Bardzo dziękujemy za Pańską wypowiedź. Niestety gdzieś 
w połowie pańskiej wypowiedzi musiałem zastopować film wideo, bo się zaciął. W dużej mierze go widzieliśmy, ale 

http://www.lubelskialarmsmogowy.pl/
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od pewnego momentu odłączyłem wideo, bo gdzieś ta klatka się zacięła. Ale bardzo też dziękujemy za ten wizualny 
element naszego wysłuchania. 

Andrzej Filipowicz: Jeśli mogę dodać, to miałem nadzieję, no dwa dni temu również się zaciął, widocznie waga 
sprawy czy też waga argumentów powoduje to, że on się zatrzymuje. 

Mateusz Wojcieszak: Możliwe, że waga energii i energii mieszkańców w tym jest, że to aż zaważyło na pliku. Bardzo 
jeszcze raz dziękujemy, Panie Andrzeju. Zachęcamy do włączenia się jeszcze w konsultacje w wersji elektronicznej, 
papierowej do 20 grudnia. Wyczerpaliśmy listę mówców, robimy przerwę do godziny 11:35, więc wszystkie osoby, 
które nas oglądają na transmisji na YouTubie lub na Facebooku na kanale Strategii Lublin 2030 zapraszamy w tym 
momencie na przerwę, wtedy też rozpoczniemy sesję z angielska „Q&A” czyli „pytań i odpowiedzi”. Zebraliśmy kilka 
ważnych pytań, które padały w oknach transmisji i będziemy mieli okazję w gronie osób jak Pani Hanna Pawlikow-
ska, Miejski Architekt Zieleni, Pan doktor Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, również 
Pani Dorota Wolińska z Wydziały Strategii i Przedsiębiorczości. Przysłuchuje się tym wypowiedziom także Pan Pre-
zydent Artur Szymczyk Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju. I w takim gronie spotkamy się właśnie po 
przerwie o godzinie 11:35 i będziemy mieć kilka pytań i odpowiedzi w takiej naszej nowej formie wysłuchania odwró-
conego. Więc jeszcze raz wielkie podziękowania dla mówców i dla osób, które nas oglądały oraz osób przedstawicieli 
urzędów, które się przysłuchiwały naszym mówcom, do zobaczenia po przerwie. 

Jesteśmy z powrotem po przerwie w trzecim dniu wysłuchań publicznych nad projektem Strategii Lublin 2030. Tak 
naprawdę to ostatnie takie publiczne spotkanie w ramach konsultacji społecznych, ale zapraszam Państwa do zaj-
rzenia na stronę Lublin.eu do zakładki Strategii Lublin 2030. Tam do 20 grudnia wciąż będzie można składać swoje 
uwagi, komentarze, pomysły na formularzu uwag Strategii Lublin 2030. Można złożyć on-line, na transmisjach na 
Facebooku, na YouTubie mają Państwo link w komentarzach. Śmiało można kliknąć i wypełnić on-line, ale również 
w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Lublin w Biurze Obsługi Klienta śmiało można taki formularz wypełnić jesz-
cze do 20 grudnia. Teraz przechodzimy do „Q&A” czyli do „pytań i odpowiedzi”. Wyciągnęliśmy z poprzednich spo-
tkań z transmisji, ale nie tylko, kilka ważnych pytań, które na razie nie doczekały się jeszcze odpowiedzi w ramach 
wysłuchania, ale właśnie w ramach wysłuchania odwróconego zdecydowaliśmy, że w gronie ekspertów, urzędników, 
współtwórców, współtwórczyń Strategii pochylimy się nad tymi pytaniami i zbierzemy odpowiedzi, główne kierunki. 
To będą też krótkie odpowiedzi tak, żeby zaspokoić państw ciekawość względem projektu Strategii Lublin 2030. 
Dzisiaj na pytania będą odpowiadać urzędnicy w składzie: Pani Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni, Pan 
doktor Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, również Pani Dorota Wolińska z Wydziału 
Strategii i Przedsiębiorczości, naszemu spotkaniu aktywnie też się przysłuchuje Pan Prezydent Artur Szymczyk, Za-
stępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju. Więc, mimo że nie będą go Państwo widzieć na transmisji jest osobą, 
która się przysłuchuje wszystkim wypowiedzianym głosom. Jeśli mają jeszcze Państwo jakieś pytania czy komenta-
rze to można jeszcze śmiało na YouTubie, czy na Facebooku pisać w opcji komentarzy i my będziemy próbować 
wydobywać te pytania podczas ostatniego wysłuchania. Więc ja już przechodzę do pytań, pozwolę sobie przeczytać 
zawsze pytanie i potem zniknę z Państwa widoku i pojawią się osoby odpowiadające. Pierwsze pytanie jakie się 
pojawiło: „Czy ta Strategia ma cokolwiek wspólnego z ustaleniami szczytów klimatycznych?” I zapraszam Panią 
Dorotę Wolińską do odpowiedzi. 

Dorota Wolińska: Dzień dobry Państwu, ciekawe pytanie, ale wydaje się, że odpowiedź jest oczywista. Powiedzia-
łabym nawet, że Strategia nie „ma cokolwiek wspólnego” z ustaleniami szczytów klimatycznych, ale jest wręcz od-
zwierciedleniem tych ustaleń. Obszerny obszar rozwojowy Lublin zielony, zrównoważony urbanistycznie dotyka 
wielu kwestii związanych z ustaleniami szczytów klimatycznych, między innymi z transformacją energetyczną, czy 
z zielenią miejską, by łagodzić zmiany klimatu. Oczywiście te zapisy dotykają kwestii w obszarze, w jakim Lublin 
jako miasto może mieć wpływ na te ustalenia. Także, jak najbardziej projekt Strategii Lublin 2030 jest odzwiercie-
dleniem szczytów klimatycznych. Dziękuję bardzo. 
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Mateusz Wojcieszak: Dziękujemy bardzo i przechodzimy do kolejnego pytania: „Co Państwo sądzą o zapisywaniu 
w Strategii Lublin 2030 przeciwieństw, np. zapisano: stawiamy na zrównoważony transport, ale budujemy obwod-
nice podłączone do TENT”? Czyli transeuropejskiego połączenia drogowego, jeśli ktoś zna rozwinięcie tego magicz-
nego skrótu to może go też rozwinąć. Pani Doroto? 

Dorota Wolińska: Powiem szczerze, że nie traktowałabym wpisania tej kwestii do Strategii jako sprzeczność z roz-
wojem zrównoważonym. Zrównoważony rozwój jest takim balansem między takim rozwojem, który mógł być kiedyś 
kojarzony jako ekspansywny i szkodzący środowisku, natomiast koncepcja rozwoju zrównoważonego ma być kon-
sensusem pomiędzy tymi dwiema rzeczami. Rozwój ma być prowadzony w sposób odpowiedzialny, przemyślany. 
Proszę Państwa, nie możemy tak naprawdę, nie możemy się już zatrzymać. Mieszkańcy Lublina nie wyobrażają so-
bie, aby Lublin przestał się rozwijać zwłaszcza w tym momencie, kiedy osiągnęliśmy już tak wiele. Nasze działania, 
choćby chodzi o transport publiczny, ówczesny autobus spalinowy został rozwinięty i wzbogacony o komponent 
elektromobilności. Także to jest proszę Państwa wszystko rozwój, ale rozwój zrównoważony. Tak samo jeśli chodzi 
o budowę obwodnicy, która skutecznie wyprowadziła – tak naprawdę potrzebnie – ruch samochodowy z Lublina, 
również jest odzwierciedleniem celów zrównoważonego rozwoju. Więc sprzeczności na pewno tutaj nie ma. Tak na-
prawdę podsumowaniem mojej wypowiedzi byłoby stwierdzenie, że tak naprawdę nie jest istotne, co będziemy re-
alizować, ale istotne jest, w jaki sposób będziemy to realizować. W sposób zrównoważony, przemyślany, mądry. 
Dziękuję serdecznie. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję bardzo, wędruję do kolejnego pytania, w jakiś sposób połączonego z poprzednim: 
„Jednocześnie chciałbym zapytać o ocenę wskaźników, w przypadku budowy dróg – podłączenia do TENT – nie ma 
żadnego wskaźnika monitoringowego. Natomiast w przypadku ruchu rowerowego wskaźnikiem jest liczba infra-
struktury rowerowej, nie poziom ruchu.” I to pytanie do Pana Dyrektora Sagana. 

dr Mariusz Sagan: Dziękuję za to pytanie, choć jest to bardziej propozycja zmiany zapisów wskaźników monitorin-
gowych, tak jak to rozumiem. Ja na pewno chciałbym się zgodzić tutaj z pytającym czy proponującym, jeśli chodzi 
o te propozycje. W przypadku pierwszego wskaźnika zastanowimy się czy nie dołączyć tutaj wskaźnika dotyczącego 
TENT-u, podobnie jest jeśli chodzi o wskaźnik infrastruktury rowerowej, w ogóle ruchu rowerowego w kierunku po-
kazania ruchu. Także traktuję to bardziej jako uwagę do Strategii i mierników niż jako pytanie i obiecuję, że przyj-
rzymy się temu bardzo uważnie. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję bardzo i wędrujemy do kolejnego pytania, już przedostatniego więc jeśli jakieś głosy 
się pojawiają to zapraszam na transmisję, to jest ostatni moment, żeby coś napisać na chacie. Na razie dodatkowych 
pytań nie ma, a ja wędruję do pytania, które wyłowiliśmy z poprzedniego procesu: „Czy w Strategii odnajdziemy 
zamiary miasta odnośnie zachęt przyciągania ciężkiego przemysłu do naszego miasta?” Ja sobie przypominam na 
którejś z sesji debat tematycznych padło to pytanie, więc pozwolę je sobie troszeczkę rozwinąć, że mieszkaniec, 
który pytał, że dużo w Strategii jest właśnie o takim przemyśle usług, o przyciąganiu usług, o przyciąganiu nowo-
czesnych technologii do Lublina, a że mało on odnalazł tematu no właśnie przemysłu ciężkiego, mechanicznego, 
samochodowego więc to takie pytanie rozszerzone i też zapraszam Pana Dyrektora Sagana do rozwinięcia. 

dr Mariusz Sagan: Dziękuję bardzo za to pytanie. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj 
bardzo rzadko się mówi w nomenklaturze gospodarczej o przemyśle ciężkim, to jest określenie z lat 70, 80, 90-tych. 
Natomiast ja rozumiem intencje pytającego, bo dzisiaj przemysł ciężki jest inaczej definiowany. To jest przemysł 
metalowy, motoryzacyjny, mechaniczny, chemiczny i to o takich sektorach mówimy. I teraz odpowiadając na pyta-
nie, czy tą wątpliwość chciałbym dwie rzeczy podkreślić: po pierwsze strategia pozyskiwania tych firm, takich stricte 
przemysłowych, produkcyjnych, właśnie z obszaru maszynowego czy metalowego, nie chcę powiedzieć ciężkiego, 
bo nie ma już takiego ciężkiego, ta strategia jest realizowana od 2011 roku i taki przemysł, albo tacy inwestorzy się 
pojawili w Lublinie albo taki przemysł wyrósł. Dam tutaj przykład dwóch firm międzynarodowych, pierwsza to jest 
firma Aliplast która zajmuje się przetwórstwem aluminium i to jest dzisiaj przemysł metalowy, a w latach 70-tych 
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byłby określany jako ciężki. Więc to przetwórstwo aluminium jest takim przykładem obecności tego sektora w Lu-
blinie, ta firma zatrudnia prawie 1 000 osób, to jest ogromny zakład, ogromna firma i dowód na to, że takie firmy 
rozwijaliśmy. Drugą firmą jest firma Ball Packaging Poland, też z sektora metalowego, aluminiowego, czyli znowu 
dawnie nazywanym przemysłem ciężkim, też kilkaset osób zatrudnienia, największa inwestycja w Lublinie, prawie 
600 milionów złotych. Więc to są przykłady tego, co było. Natomiast, czy będziemy stawiali na takie firmy w tych 
sektorach w przyszłości? To jest bardzo dokładnie opisane w Strategii, mamy tam, jak to Pan też zauważył, nie 
tylko firmy usługowe, innowacyjne, high-techowe, informatyczne, ale również mamy kilka firm z obszaru prioryte-
towych dla miasta, z tych inteligentnych specjalizacji, o których dzisiaj też mówiłem i to po pierwsze jest przemysł 
maszynowy i motoryzacyjny, czyli też dawniej uznawany za taki przemysł bardziej ciężki i takie działania podejmu-
jemy, żeby inwestorów z tego sektora ściągać. A drugi przemysł, drugi sektor to jest przemysł chemiczny, który też 
w Lublinie jest i też będziemy pracowali nad ściągnięciem większej ilości firm właśnie z tego obszaru. Też kiedyś 
chemia była uznawana za przemysł ciężki, za ciężką syntezę, dzisiaj się to trochę inaczej określa. No i oczywiście nie 
mamy wpisanego w Strategii przemysłu metalowego, jako przemysłu priorytetowego, ale takie firmy do Lublina 
przychodzą, bo w ogóle Polska wschodnia jest dobrym miejsce do takich inwestycji, jeśli chodzi o przetwórstwo me-
talu czy aluminium, czy innych metali, więc niezależnie od tego, że nie jest to priorytet Strategii, takie firmy będą 
się w Lublinie rozwijały. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że takie firmy inaczej oddziałują na środowisko niż lat temu 
30–40. Takie firmy wielkie, jak metalowe czy chemiczne, dziś właściwie nie mają żadnego impaktu środowiskowego, 
więc one są z punktu widzenia miasta ekonomii, ekologii bezpieczne. Dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję za odpowiedź i wędrujemy do ostatniego pytania dzisiejszego „Q&A” – „pytania 
i odpowiedzi”: „Jak mamy się odnaleźć w wizjach przyszłości zielonego Lublina, jak tu i teraz trwa w Lublinie wycinka 
drzew?” Czyli pytanie z gatunku kontrowersyjnych, ale mamy też osobę, która na pewno zna odpowiedź na to pyta-
nie i potrafi je rozwinąć, mamy z nami Panią Hannę Pawlikowską, Miejskiego Architekta Zieleni, Pani Hanno? 

Hanna Pawlikowska: Tak jest, dzień dobry Państwu. No bardzo kontrowersyjne pytanie, natomiast może poma-
lutku zastanowimy się jak tu dojść do bardzo pozytywnych, według mnie, wniosków. To znaczy tak, trwa wycinka 
drzew. Co mam na myśli? Jak Państwo wiecie, można wycinkę, która prowadzona jest w mieście podzielić na 3 typy: 
to jest wycinka dotycząca pielęgnacji drzew, inwestycji bądź remontów lub modernizacji. O pielęgnacji na pewno 
Państwo nie chcecie rozmawiać, dlatego bo wiadomo, że drzewa się starzeją, chorują, usychają i należy je usuwać, 
choćby ze względów bezpieczeństwa. Na miejsca tych usuniętych musimy sadzić nowe, chcemy sadzić nowe i też to 
czynimy. Wielu mieszkańców dba o swoje bezpieczeństwo i zgłasza nam takie drzewa do usunięcia i jest to zrozu-
miałe i logiczne. Na pewno Państwo pytacie o inwestycje, o modernizacje. I powiem tak, że ja jestem bardzo zado-
wolona z zapisów Strategii dlatego, że daje mi to pewne, jako Miejskiemu Architektowi Zieleni, narzędzia na przy-
szłość, ponieważ te zapisy, chociażby w tym panelu: stworzenie spójnego systemu zieleni miejskiej, wzmożyć 
ochronę zieleni w procesach inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zieleni wysokiej czyli właśnie 
drzew i na przykład kolejny: powstanie sieci zrównoważonego transportu, zapis, który mówi stworzenie nowych 
standardów inwestycji drogowych promujący koncepcję ulic uspokojonych z dużym komponentem zieleni. Powiem 
tak, że na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że ustawy dotyczące ZRIDu, dróg, bezpieczeństwa i wszystkich 
innych technicznych rzeczy dotyczących inwestycji górują nad ochroną przyrody, to jest ciągłe przepychanie, czyja 
ustawa jest ważniejsza. Dochodzimy oczywiście do różnych konsensusów, ale przyzwyczajenie projektantów i archi-
tektów jest takie, że oni mają wolną rękę. Natomiast, jeśli wszystkie te rzeczy zapisane w Strategii, powstaną 
szybko i zostaną wprowadzone, to dadzą nam narzędzie żądania równoważnego traktowania też zieleni. Wydaje mi 
się, że te zapisy są jak najbardziej korzystne dla zieleni i ta Strategia traktuje zieleń dużo bardziej poważnie, może 
nie powinnam powiedzieć, niż poprzednia, ale tak jest. Tu jest ten panel zieleni ogromnie rozwinięty i daje naprawdę 
dobre narzędzia do przyszłej pracy no i do ochrony zieleni i drzew. Dziękuję. 

Mateusz Wojcieszak: Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania w tej sesji. Jeśli oprócz tej 
sesji ktoś jest ciekawy pytań innych, to polecam na transmisji na kanałach youtubowych Strategii do zajrzenia do 
wczorajszego wysłuchania, Wysłuchanie publiczne dzień drugi. Tam też w drugiej części spotkania mieliśmy pierw-
szą część „Q&A”, więc były pytania bardziej dotyczące struktury Strategii, doboru obszarów rozwojowych, młodych 
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w Strategii, więc tam też odpowiedzi decydentów, urzędników, urzędniczek odnajdą Państwo na nagraniu. Za dzisiaj 
serdecznie dziękuję, dzisiaj na pytania odpowiadali i też osoby które się przysłuchiwały wypowiedziom mówców to 
Pan Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju, był z nami wcześniej również Pan Bogumił 
Postawski – Zastępca Dyrektora ds. Planowania, Pan Dariusz Działo – Dyrektor Zarządzania Ruchem Drogowym 
i Mobilnością i oczywiście od samego początku do samego końca są z nami również doktor Mariusz Sagan – Dyrektor 
Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, również Pani Dorota Wolińska z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości 
i Pani Hanna Pawlikowska – Miejski Architekt Zieleni. Bardzo dziękuję za odpowiedzi i za obecność, dziękuję też 
mówcom, którzy wystąpili podczas trzech dni naszych wysłuchań publicznych. Jutro już wysłuchania publicznego nie 
będzie, bardzo dziękujemy za cały ten etap, wcześniej debaty tematyczne teraz wysłuchania publiczne on-line. Ale 
to nie jest koniec konsultacji społecznych. Do 20 grudnia wciąż można zgłaszać swoje pomysły, uwagi, komentarze 
do projektu Strategii Lublin 2030, między innymi przez formularz on-line dostępny na stronach internetowych Lu-
blina. W komentarzach mają Państwo bezpośrednio link do tego formularza. Wiem również, że ten formularz można 
oddawać papierowo, na widoku ze mną jest też Pan Dyrektor Sagan, to jest też taki moment końcowy Panie Dyrek-
torze, może Pan na przykład potwierdzić czy papierowo też te uwagi można zgłaszać. I to jest też moment zakoń-
czenia naszego spotkania, ja ze swojej strony ogromnie dziękuję i oddaję ostatni głos Panu Dyrektorowi. 

dr Mariusz Sagan: Tak, tak, myślę, że na pewno nie odrzucimy tych uwag w formie papierowej, bo też takie do nas 
trafiają oficjalnie w ramach konsultacji instytucjonalnych, ale na pewno będzie łatwiej Państwu wysłać to w formie 
formularza internetowego, więc zapraszam do korzystania z Internetu, a w sytuacjach, kiedy takiego dostępu nie 
ma, do składania w papierze. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za te dzisiejsze, wczorajsze i przedwczorajsze wysłu-
chanie. Dziękuję wszystkim którzy zabierali głos. Dziękuję urzędnikom z urzędu, którzy nas wspierali w odpowie-
dziach na pytania, to też jest taki ciekawy materiał już finalny, który nam mocno podpowiedział kierunek, w jakim 
jeszcze poprawić, dokonać zmian w Strategii, także bardzo dziękuję, na pewno się nad tym pochylimy i zmiany przy-
najmniej w części zostaną wprowadzone. Dziękuję całej ekipie Pana Mateusza i myślę, że Fundacja też znakomicie 
wywiązała się z zadania, prowadząc te wysłuchania, prowadząc te debaty i też bardzo wielkie dzięki. Bardzo ser-
decznie dziękuję i widzimy się, myślę, w etapie wdrażania Strategii, przynajmniej z większością z Państwa. Do zo-
baczenia. 

Mateusz Wojcieszak: Do zobaczenia, do widzenia. 
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