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Rekomendacje TGR 10 Sport do Strategii Miasta Lublin 2030. 
 

Członkowie TGR 10, na przestrzeni swoich prac wyodrębnili 6 głównych kategorii, które kompleksowo obejmują 
tematykę obszaru sport. Każdy z głównych obszarów zawiera w sobie rekomendacje do wdrożenia w ramach Strategii 
Lublin 2030. 
 
KATEGORIA I.  INFRASTRUKTURA SPORTOWA (AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, SZKOLENIOWA, PROFESJONALNA). W 
RAMACH TEJ KATEGORII, TGR SPORT REKOMENDUJE: 
1. Sporządzenie przez Gminę harmonogramu dokonania rozbudowy i modernizacji przyszkolnej infrastruktury (z 

racji ograniczeń urbanistycznych traktowaną jako infrastruktura dzielnicowa), służąca mieszkańcom - w tym ścieżek 
rowerowych i ścieżek do biegania przełajowego, terenów rekreacyjnych nad zalewem, placów zabaw, siłowni 
plenerowych, boisk osiedlowych, całorocznego lodowiska. Opracowany harmonogram opierać powinien się na 
merytorycznych kryteriach, zawierać priorytetyzację i ściśle przestrzeganą kolejność realizacji tych inwestycji. 
Powyższy harmonogram i celowość powinny być trafne z perspektywy mieszkańców, dlatego należy poddać je 
konsultacjom z mieszkańcami. 

 
2. Zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych klubów sportowych działających w V najwyższych klasach 

rozgrywkowych, dzięki infrastrukturze ogólnomiejskiej, w szczególności pod kątem: realizacji planów i cyklów 
treningowych, spełnienia wymogów regulaminowych polskich związków sportowych, komfortowego układania 
terminarzy meczów. 

 
3. Pilne rozpoczęcie prac nad budową hali sportowo-widowiskowej z parkingiem podziemnym, spełniającą wymogi 

międzynarodowych federacji sportowych i organizatorów najbardziej prestiżowych imprez kulturalno-
rozrywkowych. Szacowana pojemność hali: 9.000 miejsc siedzących. Powyższa rekomendacja wynika z 
pojawiających się już teraz konieczności wynajmowania obiektów poza granicami Miasta i ograniczonych 
możliwości infrastruktury Miasta przy jednoczesnym stałym wzroście poziomu sportowego Klubów 
reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozgrywkowych. Rekomendowana lokalizacja nowej hali w 
bezpośrednim sąsiedztwie do hali Globus, dzięki temu powstałby kompleks dwóch hal wzajemnie uzupełniających 
się, a w przypadku organizacji imprez rangi mistrzostw świata/Europy hala Globus mogłaby pełnić funkcję hali 
rozgrzewkowej/treningowej. 

 
4. Bieżącą modernizację miejskich hal sportowo-widowiskowch, zarządzanych przez MOSiR: hala Globus, hala im. Z. 

Niedzieli (hala rezerwowa, przeznaczona również dla mieszkańców i wykorzystywana na potrzeby niższych i 
młodzieżowych lig) i innych obiektów będących w zarządzie MOSiR. W tym wzmocnienie roli MOSiR poprzez 
odpowiednie wsparcie finansowe i organizacyjne. 

  
5. Budowę hali lekkoatletycznej. Powinna ona powstać ze względu na wysokie wyniki sportowe osiągane przez 

lubelskich lekkoatletów i popularność imprez lekkoatletycznych wśród mieszkańców Lublina. W pierwszej 
kolejności należy rozważyć budowę obiektu spełniającego warunki organizacji zawodów lekkoatletycznych, 
ponieważ obiektu takiego nie ma we Wschodniej Polsce. W tym obiekcie, z powodzeniem zawodniczki i zawodnicy 
lubelskich klubów będą mogli realizować plan przygotowań w sezonie halowym. Hala lekkoatletyczna, 
przeznaczona byłaby również dla dzieci, młodzieży i Mieszkańców Lublina jako obiekt ogólnodostępny w 
wyznaczonych pasmach. 
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6. Znalezienie środków formalnych celem uzależnienia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i 
udzielania pozwoleń na budowę podmiotom realizującym inwestycje w dzielnicach od zawarcia w planie inwestycji 
budowy lub przebudowy infrastruktury służącej aktywności fizycznej mieszkańców. 

 
7. Podjęcie działań mających na celu zrównoważony wzrost ilości i jakości sportowej infrastruktury przyszkolnej i 

dzielnicowej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury dla aktywności fizycznej mieszkańców w 
nowopowstałych osiedlach.  

  
8. Wybudowanie / modernizację dotychczasowych obiektów w taki sposób, aby do 2030 roku powstały trzy 

przyszkolne pełnowymiarowe sale sportowe i pięć przyszkolnych boisk. Pozwoli to przede wszystkim na 
poszerzenie oferty sportowej Miasta dla mieszkańców, uzupełniając infrastrukturę dzielnicową. 

 
9. Konsultowanie z odpowiednim polskim związkiem sportowym każdego projektu budowy / modernizacji 

obiektów sportowych planowanych do wykorzystania pod kątem sportu wyczynowego, natomiast infrastruktura 
przyszkolna z wojewódzkim związkiem sportowym. Prowadzenie bieżącego monitoringu wymogów polskich 
związków sportowych pod kątem możliwości wykorzystania powstałej infrastruktury dla imprez 
międzynarodowych, ogólnopolskich i I klasy rozgrywkowej w Polsce. Dbanie o bieżące dostosowanie obiektów do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 
10. Cykliczną modernizację i rozbudowę obiektów MOSiR celem podniesienia jakości świadczonych usług przez 

Spółkę na rzecz Mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów cieszących się zainteresowaniem (np. 
hala Lublinianka, ośrodek sportowy przy Al. Zygmuntowskich / Piłsudskiego. 

 
11. Po wybudowaniu nowego stadionu żużlowego, jako całorocznego obiektu wielofunkcyjnego, stały nadzór nad 

operatorem obiektu w zakresie zapewnienia regularnego wykorzystywania obiektu pod kątem również innym niż 
zawody żużlowe, w tym wydarzeń sportowo-rozrywkowych, generujących wysoką frekwencję. 

 
12. Modernizację stadionu lekkoatletycznego, w szczególności poprzez zwiększenie ilości miejsc siedzących dla 

kibiców. 
 
13. Stworzenie siatki dyscyplin i klubów wiodących korzystających z danej infrastruktury przyszkolnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju sportu i oczekiwań Mieszkańców. W tym miejscu warto wskazać, aby dyscypliny których 
specyfika wymaga korzystania z pełnowymiarowych obiektów posiadały do takich dostęp. Jednocześnie, 
dyscypliny których specyfika nie wymaga korzystania z pełnowymiarowych obiektów nie zajmowały takowych. 

 
14. Wybudowanie ośrodka sportów wodnych nad Zalewem Zemborzyckim (m.in. żeglarstwo, kajakarstwo, 

wioślarstwo). 
 
 
KATEGORIA II. SZKOLENIE SPORTOWE (DZIECI I MŁODZIEŻY, SPORT SZKOLNY). W RAMACH TEJ KATEGORII, TGR 

SPORT REKOMENDUJE: 
15. Ustalenie rodzaju, zasad i realizacji zajęć pozalekcyjnych, opartych na jednolitych kryteriach i oczekiwaniach 

potencjalnych uczestników zajęć pozalekcyjnych, co należy ustalić w drodze konsultacji z zainteresowanymi 
potencjalnymi uczestnikami i ich rodzicami/opiekunami. 

 
16. Rozwój i wzrost znaczenia w środowisku oświatowym programu Sportowa Szkoła, jako narzędzia spajającego 

infrastrukturę przyszkolną ze szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży w klubach. 
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17. Stworzenie narzędzi pozwalających na rozwój i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i trenerów prowadzących 

zajęcia pozalekcyjne. Jednym z elementów z pewnością może być rekomendacja wskazana w kategorii „Sport 
akademicki”, czyli uruchomienie kierunku studiów związanego ze sportem na jednej z lubelskich Uczelni lub przy 
współpracy kilku lubelskich Uczelni.  

 
18. Zawarcie porozumień w pionach szkolenia we wszystkich dyscyplinach realizujących zadania ze środków Gminy 

Lublin, z jednoczesnym uzależnieniem ich finansowania od poziomu realizacji porozumień. Dyscypliny, w których 
szkolenie sportowe zostało usystematyzowane w zakresie pionu szkolenia, a które jednocześnie realizuje zawarte 
w nich założenia są traktowane priorytetowo. Dyscypliny – Kluby, które nie zawarły powyższych porozumień nie 
są finansowane ze środków z Miasta Lublin. 

 
19. Stałe, rokroczne aplikowanie przez Miasto Lublin do Ministerstwa właściwego ds. sportu o współfinansowanie 

zadań dotyczących zajęć pozalekcyjnych i współpracę z polskimi związkami sportowymi w zakresie realizacji 
programów szkolenia (np. SMOK, OSPR, AMO, SOS). 

 
20. Wsparcie i podnoszenie poziomu atrakcyjności sportowo-organizacyjnej współzawodnictwa szkolnego i 

akademickiego we wszystkich dyscyplinach sportu. 
 
21. Ustalenie i egzekwowanie jednolitych kryteriów naboru do klas profilowanych i sportowych, z jednoczesnym 

bezpośrednim nadzorem nad naborem przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin. 
 
22. Zwiększenie poziomu finansowania sportowców rokujących do reprezentowania Miasta Lublin w dyscyplinach 

Olimpijskich, poprzez stypendia sportowe oraz rozwój programu Mistrz na poziomie sportu młodzieżowego. 
Narzędzia te mogą wpłynąć bezpośrednio na większą motywację dla młodzieży i Ich Rodziców w zakresie 
kontynuowania wysokiego poziomu zaangażowania w uprawianie sportu w wieku szkolnym. 

 
23. Stworzenie narzędzi do sprawowania ścisłego nadzoru nad zmianą barw klubowych zawodników wyszkolonych w 

klubach Miasta Lublin. 
 
24. Wyznaczenie przez Władze wszystkich Szkół stałych pasm w atrakcyjnych godzinach w ramach programu Sportowa 

Szkoła, z jednoczesnym dopasowaniem planów zajęć uczniów klas profilowanych i sportowych do programu 
szkolenia sportowego. 

 
25. Realizacja spójnych działań mających na celu zapewnienie jak najwyższego miejsca w Systemie Sportu 

Młodzieżowego przez kluby szkolące dzieci i młodzież w Lublinie. 
 
KATEGORIA III. BUDŻET GMINY NA SPORT (+ KOMERCJA, SPONSORING). W RAMACH TEJ KATEGORII, TGR SPORT 

REKOMENDUJE: 
26. Systematyczny i zrównoważony wzrost procentowego udziału środków przeznaczonych w budżecie Miasta Lublin 

na sport (nie wliczając turystyki) do poziomu 4%, nie wliczając w to również środków inwestycyjnych na 
infrastrukturę sportową. 

 
27. Stworzenie narzędzia, w którym dochodowe spółki komunalne przeznaczałaby rokrocznie określony procent 

wypracowanego zysku z przeznaczeniem na sport. Środki te dzielone według rekomendacji Wydziału Sportu na 
dane podmioty / inicjatywy i stanowią dodatkowe środki dla podmiotów, niezależnie od budżetu Gminy na sport. 
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W zamian za to wsparcie Spółki otrzymują świadczenia promocyjne inne możliwości w zakresie realizacji działań 
poprzez sport. 

 
28. Powołanie przez Gminę Lublin sportowej jednostki organizacyjnej odpowiadającej za pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na potrzeby sportu w Lublinie, z jednoczesnymi dodatkowymi zadaniami jak: organizacja wydarzeń 
sportowych, realizacja zadań zleconych, pozyskiwanie i rozdzielanie środków z programów europejskich, spółek  
Skarbu Państwa i ich fundacji.  

 
29. Ustalenie i realizacja w corocznych budżetach Gminy stałego poziomu środków finansowych z przeznaczeniem na 

utrzymanie miejskiej infrastruktury sportowej. 
 
30. Ustalenie progu, w którym nie mniej jak 40% środków w budżecie Klubów biorących udział w najwyższej klasie 

rozgrywkowej, a 20% środków w budżecie Klubów biorących udział w II klasie rozgrywkowej, w dyscyplinach 
olimpijskich to środki inne niż przekazane przez Miasto Lublin. 

 
31. Podjęcie działań zmierzających do rozwoju sponsoringu sportu, w tym rozpowszechnienie idei tzw. sponsoringu 

rozproszonego wśród mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. 
 
32. W przypadku finansowania sportu wyczynowego ze środków publicznych, ustalenie w drodze konsultacji 

społecznych przejrzystych kryteriów finansowania i rozliczania; w pierwszej kolejności zaprzestania finansowania 
klubów z tytułu promocji Miasta oraz na drodze podwyższania kapitału zakładowego, a co za tym idzie założenie w 
strategii, aby miasto Lublin nie było większościowym udziałowcem w żadnym z klubów sportowych działających na 
zasadach spółek akcyjnych. 

 
KATEGORIA IV. SPORT AKADEMICKI. W RAMACH TEJ KATEGORII, TGR SPORT REKOMENDUJE: 

33. Zacieśnienie współpracy z Uczelniami działającymi na terenie Gminy, w zakresie m.in.: promocji oferty 
edukacyjno-sportowej Uczelni i modelu kariery dwutorowej dla sportowców. 

 
34. Zainicjowanie uruchomienie na lubelskich Uczelniach kierunku studiów związanego ze sportem. Kierunek ten 

pozwoli na przyciągnięcie nowej kadry instruktorskiej, która gwarantować będzie stały wzrost poziomu realizacji 
zajęć. Dodatkowo, pozytywnie wpłynie na jakość, poziom organizacyjny i merytoryczny kadry zarządzającej szeroko 
rozumianym sportem w Mieście. 

 
35. Wzmocnienie i rozwinięcie współpracy Uczelni z Miastem na poziomie programu Akademickiego Centrum 

Szkolenia Sportowego, jako głównym źródłem i bezpośrednim zapleczem zawodników reprezentujących Lublin w 
dyscyplinach Olimpijskich, a także jako narzędziem dla zatrzymania w Lublinie młodzieży najbardziej uzdolnionej 
sportowo. 

 
36. Aktywne korzystanie z potencjału sportu akademickiego i umiędzynarodowienia środowiska akademickiego jako 

najlepszego narzędzia do promocji Lublina na arenie międzynarodowej, aby m.in. Lublin stał się Miastem 
„pierwszego wyboru” dla studentów - sportowców. 

 
KATEGORIA V. SPORT WYCZYNOWY. W RAMACH TEJ KATEGORII, TGR SPORT REKOMENDUJE: 
37. Ustalenie jednolitych kryteriów i zasad przyznawania środków na sport wyczynowy z naciskiem na cykliczne 

podawanie ich do publicznej wiadomości za pomocą dostępnych źródeł przekazu, również innych niż BIP, z 
uwzględnieniem polityki informacyjno-edukacyjnej z zakresu obowiązujących przepisów prawa (promocja, 
dotacja, inne formy przewidziane dla spółek z udziałem Gminy Lublin: o czym mowa także w rekomendacji 32.). 
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38. Ustalenie formy przekazywania środków finansowych do klubów poprzez dotacje, jako jedynej możliwej formy 

wsparcia finansowego Klubów, w tym podmiotów reprezentujących Lublin w najwyższej klasie rozgrywkowej i 
posiadających zawodników reprezentujących Lublin w dyscyplinach Olimpijskich na poziomie Mistrzostw Polski 
seniorów otrzymuje. Dotacje, uznawane są jako najbardziej transparentna formy wsparcia (o czym mowa także w 
rekomendacji 32.).  

 
39. Ustalenie kryteriów uzależniających wysokość dotacji od spełnienia określonych kryteriów (np. minimalna średnia 

frekwencja liczone za poprzedni sezon w ekstraklasie na meczach na poziomie nie mniejszym niż 400 osób / mecz, 
procent wypełnienia pojemności obiektu na meczach domowych, liczba osób oglądających transmisje 
telewizyjne/internetowe meczów drużyny biorącej udział w rozgrywkach, udokumentowany ekwiwalent 
reklamowy i wysokość środków finansowych “zostawionych” w Lublinie przez przyjezdnych sportowców, ich ekipy 
i kibiców na podstawie badań tej samej agencji dla wszystkich klubów). 

 
40. Ustalenie i egzekwowanie kryterium zasiadania minimum jednego przedstawiciela Miasta Lublin w Radzie 

Nadzorczej w przypadku finansowania sportowych spółek reprezentujących Lublin w najwyższych klasach 
rozgrywkowych. 

 
41. Wzmocnienie finansowe poprzez wieloletnie planowanie środków finansowych na zadania związane ze sportem 

i systematyczny wzrost nakładów. 
 

42. Rozwinięcie programu Mistrz, z uwzględnieniem wieloletniego planowania, jako narzędzia do utrzymania 
najzdolniejszych wychowanków Miasta i pozyskiwanie Reprezentantów Lublina podczas Igrzysk Olimpijskich w 
Paryżu 2024 i Los Angeles 2028. Wyznaczenie konkretnych celów co do liczby reprezentantów Lublina w Igrzyskach 
Olimpijskich w kolejnych latach. 

 
43. Ustalenie minimalnych limitów (ilości) liczby wychowanków w Klubach występujących w I klasach rozgrywkowych 

na poziomie około: 20% W II klasie rozgrywkowej zawodnicy wywodzący się z drużyn młodzieżowych Klubów 
Miasta Lublin muszą stanowić około 50% zawodników reprezentujących Lublin. 

 
44. Realizację stałej i skutecznej kampanii informacyjnej dla Mieszkańców w zakresie posiadanej przez Miasto oferty 

sportowej (kluby sportowe, dyscypliny sportowe w najwyższych klasach rozgrywkowych, oferta infrastrukturalna 
Miasta) wraz z ustaleniem jednolitego systemu biletowego i karnetowego na mecze zespołów finansowanych ze 
środków Gminy Lublin. 

 
45. Pogłębianie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, polskimi związkami sportowymi w zakresie 

szkolenia i organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych.  
 
46. Organizację minimum raz na dwa lata sportowej imprezy o zasięgu międzynarodowym oraz minimum raz w roku 

sportowej imprezy o zasięgu ogólnopolskim rangi Mistrzostw Polski / Pucharu Polski. 
 

47. Stworzenie możliwości i ramowych działań mających na celu wykreowanie wielopłaszczyznowej społecznej roli 
sportu wyczynowego w Mieście, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców i grup kibiców 
drużyn sportowych Miasta Lublin. Rozszerzenie tych działań również poprzez m.in.: umożliwienie czynnego udziału 
w pracach organizacyjnych przy okazji imprez sportowych, rozwój programu centrum wolontariatu sportowego, 
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kształtowania wartościowych postaw społecznych poprzez sport, realizacja profilaktycznych działań 
prozdrowotnych, wydobycie potencjału gospodarczego jaki niesie za sobą szeroko rozumiany sport. 

 
KATEGORIA VI. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA (+ RÓŻNORODNOŚĆ, WPŁYW NA ZDROWIE). W RAMACH TEJ KATEGORII, 

TGR SPORT REKOMENDUJE: 
48. Stworzenie narzędzia pozwalającego na realny wpływ Mieszkańców na kształt szeroko rozumianego sportu: 

dyscyplin wiodących, charakteru rozwijanej infrastruktury, narzędzi i wysokości wsparcia finansowego podmiotów 
korzystających ze środków Gminy Lublin. 

 
49. Planowanie i realizowanie w budżecie Miasta stałej kwoty z przeznaczeniem na rozwój i modernizację bazy 

sportowej służącej aktywności fizycznej mieszkańców na poziomie amatorskim, m.in.: ścieżek rowerowych, 
ścieżek do biegania przełajowego, placów zabaw, siłowni, boisk osiedlowych, całorocznego lodowiska, ośrodka 
sportów wodnych. Co istotne, kwota ta jest stała niezależnie od innych, bieżących i planowanych działań na rzecz 
rozwoju tej infrastruktury. 

 
50. Wyznaczenie w porozumieniu z Mieszkańcami godzin pozwalających na jeszcze bardziej efektywne korzystanie ze 

stadionu lekkoatletycznego i basenów w sposób ogólnodostępny. 
 

51. Opracowanie i wdrożenie atrakcyjnych programów prozdrowotnych - uwzględniających zainteresowania różnych 
grup - aktywizujących mieszkańców do udziału w różnorodnych formach aktywności fizycznej, tzw. „sportów 
całego życia” z udziałem partycypacji mieszkańców. Współpraca z lokalnym sektorem ochrony zdrowia w celu 
zwiększenia efektywności działań prozdrowotnych oraz zaangażowanie placówek medycznych w programy 
promujące i oferujące aktywność fizyczną jako sposób zapobiegania chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość, 
choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca typu II.  

 
52. Ustanowienie terenów Zalewu Zemborzyckiego jako centrum aktywności fizycznej mieszkańców na poziomie 

amatorskim. W docelowym modelu: infrastruktura Zalewu Zemborzyckiego posiada nowoczesne ścieżki dla 
biegaczy z miękkim podłożem, odnowione ścieżki rowerowe, ośrodek sportów wodnych. Dodatkowo, woda w 
Zalewie jest przeźroczysta oraz nadaje się do przebywania w niej i pływania. Dostępne są ogólnodostępne plaże 
zawierające przestrzeń do uprawiania sportu i relaksu. Przestrzeń ta zawiera również dużo zieleni, jest zadbana i 
regularnie modernizowana.  

 
53. Rozbudowę i modernizację Ośrodka Słoneczny Wrotków, celem uznania go najnowocześniejszym i najbardziej 

atrakcyjnym Aquaparkiem na otwartym powietrzu we wschodniej Polsce. 
 
54. Zwiększenie puli na projekty miękkie w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym na zajęcia przewidziane dla 

seniorów, ze względu na fakt, że od początku powstania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Lublin projekty 
sportowe cieszą się największą popularnością i poziomem ich realizacji.  

 
55. Stabilizację w zakresie zasad finansowania i zasad głosowania na projekty w budżecie obywatelskim oraz realizacji 

tych projektów. 
 
56. Przeprowadzanie corocznych badań satysfakcji mieszkańców Lublina z oferty sportowej Miasta z uwzględnieniem 

oferty mającej na celu aktywność fizyczną dla mieszkańców. Podjęcie działań, aby większość mieszkańców Miasta 
Lublin: identyfikowało się z Lublinem jako Miastem przyjaznym aktywności fizycznej i dbającym o postawy 
prozdrowotne, znało ofertę sportową Miasta, identyfikowało się ze sportowcami wyczynowymi reprezentującymi 
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Miasto Lublin i traktowało ich jako dumę Miasta, uważało Lublin jako Miasto, w którym „każdy znajdzie coś dla 
siebie”. 

 
57. Realizację promocji oferty sportowej Miasta Lublin w szkołach i prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu 

dbania o kondycję fizyczną, szeroko rozumiane zdrowie, zdrowe żywienie, zdrowe nawyki, promocję profilaktyki 
chorób cywilizacyjnych poprzez aktywność fizyczną. 

 
58. Wsparcie finansowe podmiotów organizujących imprezy sportowe i zawody amatorskie dla mieszkańców, z 

jednoczesnym nadzorem nad odpowiednim, stale zwiększającym się poziomem organizacyjnym tych 
zawodów.  Również aby Miasto Lublin otwarte było na oddolne inicjatywy i mniej popularne dyscypliny sportu, 
wspierając je nie zawsze finansowo, ale również pozafinansowo i organizacyjnie. 

 
59. Podjęcie działań mających na celu wpisanie Miasta Lublin jako liczącego się ośrodka na mapie Europy pod kątem 

organizacji imprez masowych dla mieszkańców, w tym maratonów i półmaratonów. Jednocześnie doprowadzenie, 
aby ze względu na poziom organizacyjno-finansowy, udział w maratonach organizowanych w Lublinie brała nie 
tylko „światowa czołówka”, ale przede wszystkim duża ilość biegaczy przyjezdnych spoza Lubelszczyzny. 
Dodatkowo, rekomendujemy rewizję dotychczasowych inicjatyw biegowych w Mieście w kontekście 
organizacyjnym i potencjału w przedmiocie umiędzynarodowienia Miasta, w szczególności maratonów i 
półmaratonów. 

 
60. Podjęcie współpracy z miastami partnerskimi z Europy w celu zainicjowania projektu wspólnej organizacji 

cyklicznych, otwartych dla każdego imprez sportowych, w ramach którego miasta partnerskie biorące w nim udział 
organizowałyby u siebie rywalizację sportową w wybranej dyscyplinie lub dyscyplinach w stałym terminie w ciągu 
roku, aby np. w każdym miesiącu odbywała się taka impreza sportowa w innym z miast partnerskich; przykładowo 
w Lublinie w każdy drugi weekend maja - maraton, w Nancy w każdy pierwszy weekend października - półmaraton, 
w Munster w każdy trzeci weekend marca - zawody wspinaczkowe na ściance, we Lwowie w każdy drugi weekend 
czerwca - zawody rowerowe, w Debreczynie w każdy drugi weekend września - zawody we freerun i parkour itp. 

 
61. Wspieranie inicjatyw związanych z pielęgnowaniem i dokumentowaniem historii sportu, m.in. poprzez takie 

serwisy jak Kronika Sportu Miasta Lublin, Centrum Historii Sportu. 

 

 


