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Motor Lublin dołączył do Programu Ministra Sportu i
Turystyki KIBICE RAZEM!
6 września sekretarz stanu Jarosław Stawiarski wraz z
wiceprezydentem miasta Lublina Krzysztofem Komorskim
dokonał uroczystego przecięcia wstęgi w nowym ośrodku
Programu KIBICE RAZEM w Lublinie.
W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy urzędu miasta i Polskiego Związku Piłki Nożnej,
reprezentanci stowarzyszenia kibiców, klubu piłkarskiego Motor Lublin, sportowcy, dziennikarze i
koordynatorzy lubelskiego ośrodka. Termin wybrano nieprzypadkowo – tego dnia polska
reprezentacja U21 rozegrała w Lublinie mecz z Węgrami.
Podczas otwarcia minister podkreślił, że nie byłoby ono możliwe bez ścisłej współpracy wszystkich
zaangażowanych stron: MSiT, PZPN, samorządu terytorialnego i kibiców oraz, że tylko dzięki
zapałowi i chęci współpracy udało się stworzyć kolejne miejsce przyjazne sympatykom sportu.
„Za nami 6 lat realizacji projektu KR, w tym rok od rozpoczęcia jego wdrażania w nowej formule –
jako Programu Ministra Sportu i Turystyki. Program ten ma dla nas znaczenie priorytetowe i spełnił
pokładane w nim nadzieje. Udało się nam zbudować trwałe struktury współpracy ze środowiskami
kibiców w dziewięciu miastach w Polsce. Sukces Programu zachęcił nas do otwarcia kolejnych
ośrodków. W 2016 r. do Programu dołączą 3 nowe lokalizacje: poza Lublinem, będzie to Białystok i
Chorzów” – powiedział minister J. Stawiarski.
Prezydent Komorski zwrócił uwagę na ogromne znaczenie sportu i dialogu z kibicami piłkarskimi dla
miasta. Inicjatywa prowadzenia ośrodka KIBICE RAZEM cieszy się przychylnością ze strony władz
Lublina. Miasto to kompleksowo i systematycznie realizuje ideę przestrzeni miejskiej jako miejsca
sprzyjającego aktywności fizycznej – w Lublinie wybudowany został stadion, a miasto uzyskało
możliwość organizacji meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2017 U21.

Podstawowe informacje nt. ośrodków Programu KIBICE RAZEM:
Ośrodki Programu MSiT w poszczególnych miastach (obecnie: w Warszawie, Lublinie, Gdańsku,
Gdyni, Legnicy, Tychach, Kielcach, Białymstoku, Zabrzu i Chorzowie, Wrocławiu i Poznaniu),
współfinasowane są ze środków dotacji celowej Ministerstwa oraz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego. Program wdrażany jest we współpracy MSiT z Polskim Związkiem Piłki Nożnej
(koordynatorem Programu na poziomie centralnym).

Koordynatorzy ośrodka KR Motor Lublin:
Koordynatorami Programu KIBICE RAZEM w Lublinie zostali Jakub Łacek i Joanna Łaska, a
operatorem lokalnym ośrodka jest Stowarzyszenie Kibiców "Motorowcy”. Stowarzyszenie na stałe
współpracuje z instytucjami publicznymi, kulturalnymi i sportowymi, a dzięki wsparciu Programu
MSiT może dalej rozwijać działalność na rzecz kibiców piłki nożnej oraz społeczności lokalnej.

Działania ośrodka KR Motor Lublin:
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem ośrodka, w Lublinie udało się przeprowadzić kilka kibicowskich
akcji, w tym np. obchody „Dnia Dziecka z Motorem”. W ramach Programu podjętych zostanie szereg
inicjatyw społecznych. W 2016 r. koordynatorzy ośrodka planują zorganizowanie akcji
charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci z domów dziecka, warsztatów
pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą szkolną, w tym wychowankami Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego, cyklu „spotkań z książką”, darmowych korepetycji i świetlicy dla młodzieży, a
także wydawanie Biuletynu dla kibiców Motoru Lublin oraz budowę wokół ośrodka wolontariatu
kibicowskiego na rzecz promocji sportu i lokalnych drużyn sportowych.

Lokalizacja ośrodka KR Motor Lublin:
Ośrodek mieści się w zabytkowej kamienicy przy ul. Noworybnej 3, w centrum lubelskiej Starówki.
Witamy Lublin wśród naszych partnerów!
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