Notatki ze spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia
27 marca 2009
projekt „HerO – Heritage as Opportunity” (program Urbact II), Lublin
Obecni:
Zofia Popiołek (przewodnicząca Rady Dzielnicy Stare Miasto)
Urszula Syroka (prezes Bazar Spółka z o.o.)
Czesław Majewski (w-ce prezes Bazar Spółka z o.o.)
Michał Trzewik (Wydział Architektury)
Magda Linkowska (Wydział Kultury UM, biuro Europejskiej Stolicy Kultury)
Ewa Kipta (Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich UM)
Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Forum Kultury Przestrzeni)
Mirosław Augustyniak (skarbnik Klastra Restauratorów i Holetarzy)
Dariusz Kopciowski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków)
Paweł Boruch (konserwator dzieł sztuki, artysta plastyk)
Joanna Szeląg (Kancelaria Prezydenta Miasta, współpraca z za granicą)
Przebieg spotkania:
1. Wytłumaczenie założeń HerO + zasięg obszaru projektu (Ewa Kipta)
2. Sprawozdanie ze spotkania w Grazu + prezentacja harmonogramu prac (Michał Trzewik)
3. Prezentacja HerO w PowerPoincie (Ewa Kipta)
4. Wnioski i informacje różne
Wnioski, notatki
1. Spotkanie miało charakter informacyjny nt. projektu, aby członkowie Grupy ogólnie
dowiedzieli się, na czym on polega
2. Sprawozdanie z Grazu:
W dniach 19-20 marca w mieście Graz (Austria) odbyło się seminarium tematyczne dotyczące
projektu HerO – Dziedzictwo jako szansa przeprowadzanego w ramach Urbact II - Europejskiego
programu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Lublin jest jednym z dziesięciu miast
europejskich biorących udział w sieci HerO. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta
Lublin: pani Magdalena Linkowska z Wydziału Kultury i pan Michał Trzewik z Wydziału
Architektury. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat zintegrowanego systemu
zarządzania dla miast o cennym dziedzictwie architektonicznym (większość miast biorących udział
w tym projekcie jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). Podczas spotkania
dyskutowano na temat przygotowania ”Zintegrowanego Planu Zarządzania Dziedzictwem
Historycznym” oraz struktury i sposobu funkcjonowania Lokalnych Grup Wsparcia powoływanych
w celu realizacji założeń wszelkich projektów w ramach programu Urbact II. Podczas seminarium
swoje plany zarządzania dziedzictwem kulturowym zaprezentowały miasta Graz, Liverpool i
Regensburg (http://kultura.lublin.eu/wiadomosci,1,3535,Seminarium_HerO_w_Graz.html?
locale=pl_PL)
3. Grupie potrzebna jest strona WWW z pełną dokumentacją pracy. W tym celu należy
archiwizować wszystkie prezentowane na spotkaniach materiały w tym: opis projektu Ewy
Kipty („dla ludzi”, bo ten, co jest na stronie lublin2016.pl → projekty, jest za mało
konkretny), harmonogram prac (plakat z Grazu), prezentacja w PowerPoincie + plan
obszaru zainteresowań (Ewa Kipta)
4. W skład Grupy wchodzi Zespół Zadaniowy z Urzędu Miasta powołany do współpracy z
grupa przez prezydenta.
5. Jak przedstawić Grupę na zewnątrz? Jeden ze sposobów to strony WWW, ale warto byłoby
przedstawić ja radnym, prezydentom, no i mieszkańcom poprzez media.
6. Propozycje innych osób do Grupy: żona p. Augustyniaka (prezes Lokalnej Organizacji
Turystycznej), Bogdan Rzążewski (zastępuje go teraz Mirosław Augustyniak), p. Turski

(PKS), Bogdan Kotowski (prezes PTTK).
7. Reprezentantów SARP i TUP nie zapraszamy na tym etapie, gdyż na razie interesują nas
bardziej „przyziemne” i szczegółowe problemy interesariuszy.
8. Zaproponowano, by spotykać się co 2 tyg.
9. Joanna Szeląg zaproponowała, aby zaprosić delegacje partnerów do Lublina. Warto, by taka
wizyta została dobrze zaplanowana od strony korzyści, jakie możemy wynieść z osobistego
spotkania z gośćmi z innych miast w kontekście Lublina.
Zanotował:
Marcin Skrzypek, marcin@tnn.lublin.pl

