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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:

"Szlak pamięci mieszkańców Lubartowa"- etap II
Lokalizacja projektu:
(adres, nr działki)

Lubartów: ulice, cmentarz, stacja PKP, szkoły,
kościoły
Podstawowe dane zgłaszającego projekt:

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które
będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci projektu itp.)
Projekt pt." Szlak pamięci mieszkańców Lubartowa walczących o
niepodległość ojczyzny w latach zaborów, pierwszej wojny światowej oraz
wojny polsko- bolszewickiej w setną rocznicę odzyskania niepodległości"

'.

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu zaprezentowanie szerokiemu gronu
odbiorców historii miasta, wkładu mieszkańców w odzyskiwanie
niepodległości ze wskazaniem dokładnego położenia każdego obiektu z
rozszerzeniem o kody QR.
Projekt dotyczy nowatorskiego opracowania miejsc pamięci w Lubartowie
związanych z walką mieszkańców o niepodległość w formie szlaku na mapie
Lubartowa, na tablicach i w aplikacji.
Szlak obejmuje:
tablice pamięci z kościołów miasta, stacji PKP, kapliczki i krzyże, pomniki na
cmentarzu parafialnym, tablice pisarzy, którzy przyczynili się do literackiej
sławy Lubartowa . Powstały szlak można będzie dowolnie edytować do
formatu tablicy zewnętrznej jak też w formie mapy
i udostępniać również w aplikacji na smartfony jako grę niepodległościową.
Szlak będzie miał dedykowaną stronę internetową z możliwością pobierania.
Będzie składać się z ok. 18 tabliczek rozmieszczonych na terenie miasta. Jak
też tablic informacyjnych i" tabliczkach pamięci" na cmentarzu parafialnym.
Każda z tablic będzie dotyczyła historii danego miejsca, Ze skanowanie QRkodu - umieszczonego na tablicach - umożliwi wejście na stronę internetową
prezentującą opowieść poprzez tekst, zdjęcia oraz materiały audiowizualne.

W ramach projektu zostanie również stworzony mini-przewodnik promujący
szlak oraz umożliwiający lokalizację jego kolejnych punktów.
Etap I
Pierwszy etap prac (tabliczki) zostanie wykonany z programu Fundacji Orlen
Dar Serca pt. - CZUWAMY! PAMIĘTAMY!
Etap II
Drugi etap prac wymaga kontynuowania projektu który obejmuje:
> Prace nad wytyczeniem wybranego odcinka mapy miasta i zlecenie wydruku
> opracowanie i wydanie albumu,
> opracowanie tabliczek pamięci dla zasłużonych mieszkańców miasta,
> opracowanie i wydanie mini-przewodnika po szlaku,
>opracowanie aplikacji na smartfony ,
> opracowania szlaku na stronie internetowej
> zbudowania kilku tablic zewnętrznych ok. 6
> prace przy kodach QR i inne graficzne ...
> prace nad aplikacją Questing
> Zakończenie realizacji i promocja w mediach społecznościowych
Szacowane koszty główne projektu wynoszą ok. 103 tysiące.
Aby zrealizować II etap należy:
zbudować tablice zewnętrzne chronione UV dla szlaku z Mapą Lubartowa z
legendą, imapy cmentarza z legendą pomników, grobów zasłużonych i
dodatkowo kod do aplikacji QR.
-Zebrać materiały, opracować i wydać kolorowy przewodnik, informator,
opracować aplikacje Questing na smartfony, kontynuować i opracować
materiały dotyczące osób zasłużonych dla miasta izlecić wydrukowanie na
tabliczkach informacyjnych. Tabliczki umieścić za zgodą rodzin na cmentarzu
parafialnym /montażl.
Celem projektu jest oddanie hołdu poległym a poprzez wyznaczony szlak
promujemy Lubartów .Usystematyzowanie wiedzy o naszych bohaterach i o
naszym dziedzictwie kulturowym ma służyć kolejnemu pokoleniu i abyśmy
wszyscy dbali o patriotyczne wychowanie młodzieży.
Aby każdy mieszkaniec, turysta lub pielgrzym mógł skorzystać z naszego
szlaku pamięci, należy go opracować i udostępnić jak naj szerszemu gronu
odbiorców.
O bohaterach i lokalnych tablicach wiedzą nieliczni głównie starsi
mieszkańcy. Młodzież ma słabą orientację w temacie i nie umie wyszukiwać w
rozproszonych materiałach i dokumentach. Dlate o ro'ekt 'est konieczn do

wykonania i jego realizacji. Należy solidnie wychować nowe pokolenie
patriotów, aby umiało "zachować się jak trzeba i przekazywało nabytą wiedzę
swoim dzieciom - ku chwale bohaterów.
Miasto Lubartów i wszyscy mieszkańcy pozyskają nowy materiał promocyjny
naszej małej ojczyzny.
Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy miasta Lubartów, turyści,
młodzież szkolna, seniorzy, rodziny poległych za wyzwolenie miasta.
Kombatantom oddamy należną pamięć i szacunek dla ich zasług w wyzwalame Ojczyzny.
Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiąże, komu
będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp .)
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
W naszym mieście nie ma takiego opracowania tematu z wyznaczeniem szlaku
pamięci o bitwach, potyczkach, tablicach pamięci, turysta- pielgrzym pyta o
mapy, pyta o adresy napotkanych ludzi i zdobywa opowieść ustną i w żaden
sposób nie otrzyma pamiątki pobytu w historycznej dzielnicy, bo do chwili
obecnej nie ma takiego opracowania, mapa Lubartowa wskazuje ulice,
kościoły i inne miejsca kultu. Mapa cmentarza (na stronie internetowej) w
swojej legendzie wskazuje tylko 6 obiektów i nie wykazuje sektorów
poległych żołnierzy, miejsc pochówku zasłużonych mieszkańców. Ma tylko
dwa obiekty zaznaczone w legendzie z nazwą pomnik. Na cmentarzu przy
kaplicy jest plan cmentarza nieczyteIny a tablica bardzo zaniedbana / krzywa
/złuszczona farba, zardzewiała tablica wymaga natychmiastowej renowacji,
podobnie jak krzyż na stacji PKP.
Jako bibliotekarz systemowy, spotykam się codziennie w pracy z problemem
braku takich opracowań. Biblioteki zyskają nowy materiał do pracy z
czytelnikiem.
Potrzeba realizacji projektu będzie formą hołdu poległym, jak też pomocą
dydaktyczną, uzupełniającą nauczanie historii w Szkołach Podstawowych i
średnich o komponent regionalny.
Jak też poznanie pisarzy, którzy przyczynili się do literackiej sławy Lubartowa.
Projekt rozwiąże problem pełnego wykorzystania potencjału turystycznego.
Konsekwencją braku oznakowanych tras jest niepełne wykorzystanie
potencjału turystycznego obszaru historycznego przez turystów, i
mieszkańców i pielgrzymów.
Jest to projekt ogólno -miejski dedykowany wszystkim mieszkańcom,
ma charakter wybitnie edukacyjny, poznawczy i będzie służył przyszłym
pokoleniom jako doskonały przewodnik turystyczny.
Projekt adresowany jest do szerokiego grona odbiorców nie tylko

mieszkańców, młodzieży szkolnej, turystów, 'Pielgrzymów do Bazyliki św.
Anny.
Do chwili obecnej nie zrealizowano takiego projektu - dla oddania hołdu
poległym w 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
Przewodnik ma ułatwić poruszanie się po szlaku i szczegółowe poznanie losów
wojennych naszych bohaterów i biografii poległych. Turyści będą mogli być
przygotowani do zwiedzania miasta w ujęciu historycznych wydarzeń mających
miejsce i zdobyć wiedzę o legionistach, o lokalizacji grobów żołnierzy/sektory
cmentarza wyznaczone w powiększeniu/ , tablic pamięci, kapliczek i krzyży.
Aplikacja na smartfonie pozwoli całej rodzinie uczestniczyć w wędrówce po
szlaku pamięci. Na szlak będzie można zabrać broszurę lub przewodnik i
wybrać odpowiednią trasę dla siebie, bo będzie oznakowany czas przejścia.
Program będzie można wykorzystać dla wspólnego świętowania 11 listopada.
Projekt rozwiąże brak szlaku i tablic informacyjnych o miejscach,
oznakowanej mapy, przewodnika dla wszystkich chcących poznać swoje
miasto i dla pielgrzymów.
Poprzez to opracowanie, pragniemy oddać hołd wszystkim bohaterom
poległym za wyzwalanie miasta. Ten projekt to gwarantuje.
Szlak jest doskonałym dokumentem promocyjnym i turystycznym dla miasta.
Celem zadania jest włączenie jak naj szerszej ilości mieszkańców w aktywne
poznawanie przeszłości, np. z okazji 11 listopada)
nauka lokalnego dziedzictwa
i patriotyczne wychowanie młodzieży.
Dlatego należy go zrealizować.
Jest to doskonały produkt historyczny, turystyczny i promujący Lubartów.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
J
.
2
.
Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.
Data ipodpis zgłaszającego projekt:
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