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<WYDARZENIE> Kra•nik na szlaku historii

Kra•nik oraz kilkana•cie miejscowo•ci Podkarpacia i 
Lubelszczyzny po••czy Szlak Chasydzki. Jego trasa b•dzie 
wiod•a przez miejsca zwi•zane z kultur• •ydowsk•. 

Szlak Chasydzki to projekt przygotowany przez Fundacj• Ochrony 
Dziedzictwa •ydowskiego i Fundacj• Karpack•. - Jest to propozycja 
turystyki profilowanej wykorzystuj•cej wielokulturowe dziedzictwo tego 
regionu. S•dzimy, •e b•dzie bod•cem do rozwoju infrastruktury 
turystycznej - wyja•nia Ma•gorzata Bakalarz, koordynator projektu z 
Fundacji Ochrony Dziedzictwa •ydowskiego, która niedawno przej••a od 
skarbu pa•stwa kra•nickie synagogi. 

Turystyka profilowana przeznaczona jest dla ma•ych grup turystów, 
którzy potrzebowa• b•d• odpowiedniej infrastruktury - prywatnych 
kwater typu "bed & breakfast", lokalnych przewodników, pami•tek. - 
Dzi•ki temu Szlak Chasydzki nap•dzi rozwój regionu. Budowa 
infrastruktury turystycznej oznacza powstanie nowych miejsc pracy, 
rozwój ma•ej i •redniej przedsi•biorczo•ci, a tak•e pobudzenie 
aktywno•ci lokalnych organizacji pozarz•dowych. Tworzenie nowych 
miejsc noclegowych, gospodarstw agroturystycznych, czy warsztatów 
r•kodzie•a to doskona•a okazja dla mieszka•ców, aby zaanga•owa• si• 
w rozwój regionu, przy jednoczesnych korzy•ciach indywidualnych - 
wyja•nia koordynatorka. 

Do wspó•pracy przy tworzeniu szlaku zaproszono samorz•dy z 
Lubelszczyzny i Podkarpacia oraz organizacje pozarz•dowe z tego 
regionu. Pierwsze spotkanie, które mia•o na celu nawi•zania 
wspó•pracy, wymian• do•wiadcze• i pomys•ów odby•o si•20 marca w 
Lublinie. - Wspó•praca w•adz lokalnych oraz organizacji pozarz•dowych 
umo•liwi nie tylko rozwój turystyki, ale tak•e pozwoli lepiej i skuteczniej 
chroni• zabytki. Taka wspó•praca powinna u•atwi• dost•p do •rodków 
unijnych – dodaje Ma•gorzata Baka•arz. Jej zdaniem ze •rodków 
unijnych b•dzie mo•na finansowa• nie tylko inwestycje rozwijaj•ce 
infrastruktur• turystyczn•, ale równie• szkolenia ludzi, wydawanie 
przewodników itp.

Trasa Szlaku Chasydzkiego b•dzie prowadzi•a przez Cieszanów, Che•m 
Dynów, Jaros•aw, Kra•nik, Lesko, Przemy•l, Ropczyce, Romanów, 
Sieniaw•, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne, Le•ajsk, Wojs•awice i Zamo••. 
Wszystkie miejscowo•ci ••czy to, •e kiedy• •y•a w nich spo•eczno•• 
•ydowska i pozosta•y po niej materialne •lady: synagogi, cmentarze, 
•a•nie. W zamojskiej synagodze powstanie centrum informacyjne 
szlaku. Kolejnym etapem b•dzie poprowadzenie szlaku na Ukrainie.

Projekt realizowany jest dzi•ki wsparciu finansowemu programu Unii 
Europejskiej Interreg IIIA – „Przygotowanie projektów 
infrastrukturalnych”
Na podstawie www.fzp.jewish.org.pl

Na zdj•ciu: Kra•nickie synagogi znajduj• si• tu• obok siebie w centrum 

Przejrzyste miasto 
Kra•nik

Jawno•• informacji 
publicznej jest priorytetem 
w pracy Urz•du Miasta 
Kra•nik. 

Napisz do Urz•du

Chcesz z•o•y• wniosek lub 
skarg• dotycz•c• pracy 
Urz•du Miasta Kra•nik? 
NAPISZ E-MAIL 

Wyró•nienia dla 
Kra•nika

●     Gmina Fair Play 
2005 

●     Lubelska Nagroda 
Jako•ci 2005 

●     Gmina Przyjazna 
•rodowisku 2004 

●     Promotor Ekologii 
2003 

●     Z•ota Kielnia 2002 
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starej dzielnicy miasta (tzw. du•a synagoga pochodzi z XVII w.). Obie 
wymagaj• kapitalnego remontu. Powstanie Szlaku Chasydzkiego i 
rozwój mi•dzynarodowej turystyki mo•e odmieni• ich los.

Wy•lij znajomemu

 strona g•ówna archiwum aktualno•ci  

 

 

 

 

 

Wyniki wyborów w 
Kra•niku

●     Wyniki g•osowania 
w wyborach do 
Sejmu i Senatu RP 

●     Wyniki g•osowania 
w wyborach 
Prezydenta RP - I 
tura 

●     Wyniki g•osowania 
w wyborach 
Prezydenta RP - II 
tura 

Plebiscyt stron www

Zag•osuj na Kra•nik w 
plebiscycie www.samorzad.
pl. Obecnie zajmujemy 14 
lokat•. 

ABC Unii Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania 
si•
z kompleksowymi 
informacjami
dotycz•cymi Unii 
Europejskiej. 

Liderzy Biznesu

●     Fabryka •o•ysk 
Tocznych - Kra•nik 
S.A. 

●     Tsubaki Hoover 
Polska Sp. z o.o. 

●     Przedsi•biorstwo 
Produkcyjno-
Wdro•eniowe 
NABOR 

●     Zak•ady 
Poligraficzne AJG 
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Katalog firm i 
instytucji

●     Dodaj swoj• 
dzia•alno•• do 
naszego katalogu 
firm i instytucji - 
gratis! 

●     wszystkich wpisów: 
470

przegl•daj katalog 

Prasa lokalna

●     G•os Kra•nicki 
●     Kurier Lubelski 
●     Dziennik Wschodni 
●     Gazeta Wyborcza 
●     Panorama Lubelska 

Pogoda w Kra•niku

Zobacz prognoz• pogody 
dla naszego miasta 

osoba odpowiedzialna: Daniel Niedzia•ek
ostatnia aktualizacja: 24 marca 2006, godz. 11:40

 do 
góry 
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