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Czy planujesz zapisać się na kurs prawa
jazdy na motocykl lub samochód

osobowy? Jeśli tak, mamy dla Ciebie
świetną wiadomość! Nasz Partner,

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Grabiec",
zdecydował się udzielić

5% rabatu na kurs kategorii A
(na motocykl) oraz na kurs kategorii B
(na samochód osobowy). Korzystajcie!

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Grabiec"
Lublin, Al. Zygmuntowskie 5

www.grabiec.pl

http://www.grabiec.pl/


Graliście już w laserowego paintballa?
Jeszcze nie? To koniecznie to nadróbcie!
Teraz macie świetną okazję, bo naszym

Partnerem został właśnie Laser City.

Zobaczcie warunki promocji:

Pon - czw do 17:00 - 12 zł, po 17:00 - 15 zł
pt do 17:00 - 12 zł, po 17:00 - 18 zł

sob - ndz. do 17:00 - 15 zł, po 17:00 - 18 zł

Laser City
Lublin, ul. Bursaki 6D

www.lasercity.pl

http://www.lasercity.pl/


Lubisz wyzwania typu escape room? Do
naszych Partnerów dołączyli właśnie Ci Od
Gier, którzy wśród proponowanych przez

siebie rozrywek mają również Escape Room!
Teraz tylko dla Was specjalna oferta 20%
taniej od niedzieli do piątku! Korzystajcie

ESCAPE ROOM
CI OD GIER

Lublin, ul. Bursaki 6D
www.ciodgier.pl

http://www.ciodgier.pl/


CZY WIESZ,
ŻE...

... garść ciekawostek
z Lublina



TRANSPORT NOCNY

Jeśli musisz wrócić do domu późnym
wieczorem lub nocą, możesz skorzystać z

nocnej komunikacji miejskiej. Dostępne są
następujące linie: 

N1: trasa biegnie od Skansenu, przez centrum
miasta, niemal do Zalewu Zemborzyckiego;

N2: trasa przebiega od Poręby, przez centrum
miasta, aż na Felin i centrum

handlowe Felicity;
N3: trasa biegnie od Choin, przez centrum
miasta, Dworzec Kolejowy PKP, aż na ul.

Abramowicką.

Autobusy jeżdżą co godzinę od 23.00 do
ok. 4.30. Możesz korzystać ze standardowych
biletów komunikacji miejskiej. Aby sprawdzić

szczegółowy rozkład jazdy, kliknij tu: klik.

http://mpk.lublin.pl/


Uczestniczyliście kiedyś w obchodach
rocznicy uchwalenia Konstytucji

3 Maja? W tym dniu w całej Polsce
odbywają się uroczystości, także w

Lublinie. Obchody zwykle rozpoczynają
się od Mszy Św. rano. Następnie

odbywają się uroczystości na Planu
Litewskim. Zachęcamy Was do

uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja



Szukasz miejsc, w których kupisz świeże
warzywa i owoce?

Oto lista lokalnych bazarów:

- targ przy Al. Tysiąclecia, nieopodal sklepu
Nova i Dworca PKS;

- targ przy ul. Ruskiej;
- Eko Bazar - ciekawa inicjatywa, o której

więcej dowiesz się klikając tutaj: klik;
- targ przy ul. Wileńskiej.

photo: www.keralaayurveda.biz

Bazary w Lublinie

https://www.facebook.com/EkoBazarRegionalny


Pod budynkami i ulicami
lubelskiego Starego Miasta

znajduje się udostępniona turystom
trasa podziemna o długości 300

metrów. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się o niej więcej, bo

naprawdę warto ją zwiedzić.

Podziemia w Lublinie

photo: www.teatrnn.com

http://www.podziemia.pl/index.php?strona=115




W okresie luty – marzec 2016 r. zespół Fundacji
Instytut na rzecz Państwa Prawa przeprowadził

kolejne seminaria II serii w ramach projektu
MIGRANT! LOGIN:LUBLIN współfinansowanego

ze środków Programu Krajowego Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu

państwa. Warsztaty odbyły się dla studentów
KUL, UMCS, UP, WSPiA, WSEI oraz

WSSP. Seminaria prowadzone były przez trenera
biznesowego – Tymoteusza Klocka.

Interaktywne szkolenia obejmowały tematykę
związaną z odbywaniem staży, praktyk,

wolontariatu, a także działań mających na celu
zwiększenie szans na rynku pracy w czasie

studiów i po ich ukończeniu. Dziękujemy Wam
za udział w seminariach! Więcej info: klik.

http://loginlublin.pl/seminaria-dla-studentow-w-okresie-luty-marzec-2016-r/


Jeśli jesteś zainteresowany integracją
w Lublinie lub masz problem z wizą

i legalizacją pobytu lub ze znalezieniem
pracy, zgłoś się do nas.

  

Więcej szczegółów podajemy
regularnie

na naszym FB i na uniwersytetach.
Jeśli chcesz uczestniczyć w

seminarium,
daj nam znać mailowo

loginlublin@panstwoprawa.org
albo telefonicznie pod numerem

532-006-773 aby poznać szczegóły.

Zapraszamy :)



Szukasz miejsca do
zorganizowania spotkania

w międzynarodowym gronie?

Możecie skorzystać z naszej
Biblioteki Migracyjnej

w każdy czwartek
od 16.00 do 19.00

Skontaktuj się z nami:
loginlublin@panstwoprawa.org

UWAGA
!!!



Fundacja Instytut
na rzecz Państwa Prawa

ul. Chopina 14/79
20-023 Lublin

tel +48 81 743 68 05

loginlublin@panstwoprawa.org

www.loginlublin.pl
www.panstwoprawa.org

http://www.panstwoprawa.org/


Projekt "MIGRANT! LOGIN:LUBLIN" jest współfinansowany 
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

oraz budżetu państwa

Bezpieczna przystań


