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DZIENNIK PO•UDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI      
niedziela, 26 marca 2006 (wydanie •wi•teczne)    

ulubione 

startowa

kontakt

Dzi• s•o•ce wschodzi u nas o 05:52, a zachodzi o 17:19 

NIE B•D• BIERNY - ZAJMIJ STANOWISKO

FORUM DYSKUSYJNE STREFA POGL•DÓW 

Imieniny obchodz•: Emanuel, Olga i Teodor.
 

Start
Wydarzenia
Publicystyka
Sport 
 Wiadomo•ci
 Sport w TV
 Wywiady

Gospodarka
Informator
 Kina
 Rzeszów
 Przemy•l
 Tarnobrzeg
 Krosno
 Apteki, szpitale

Og•oszenia
Dzia•y temat.
 Edukacja
 Moda i zdrowie
 Motoryzacja
 Informatyka
 Twój dom

Imprezy
Felietony

Opinie czytel.
Forum
Czat

Archiwum
O redakcji
Reklama
 Cennik
 Dlaczego?
 Biura
 Reklama online 

 
(0-17) 852-55-55

Uwaga czytelniku!
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Druk Email
Na chasydzkim szlaku

 
 
 LUBLIN/PODKARPACIE. Spotkaniem w Lublinie rozpocz•to realizacj• projektu ''Szlak 

Chasydzki – rozwój turystyki profilowanej, wykorzystuj•cej wielokulturowe dziedzictwo polskie i 
ukrai•skie''. W przedsi•wzi•ciu wspieranym przez unijny program Interreg III A, bierze udzia• 
siedem podkarpackich miast: Cieszanów, Dynów, Jaros•aw, Przemy•l, Rymanów, Tarnobrzeg i 
Ustrzyki Dolne. 

Celem projektu b•dzie wytyczenie mi•dzynarodowego szlaku turystycznego, jaki ma po••czy• 
najs•ynniejsze zabytki dziedzictwa •ydowskiego wpisane w krajobraz kulturowy przygranicznych rejonów Polski 
(woj. podkarpackie i lubelskie) i Ukrainy. Po zako•czeniu prac w Polsce, realizowanych z pomoc• samorz•dów 
lokalnych i organizacji pozarz•dowych, rozpocznie si• wytyczanie szlaku na terenach Zachodniej Ukrainy, a w 
nast•pnej kolejno•ci równie• na obszarze S•owacji, Rumunii i W•gier.

Jak si• ocenia, szlak odpowiednio oznakowany i zagospodarowany mo•e liczy• na du•e zainteresowanie 
turystów z pa•stw zachodnich i rozsianej po •wiecie diaspory •ydowskiej, której ''korzenie'' w znacznym 
stopniu si•gaj• ziem przedwojennej RP, b•d•cych obecnie pograniczem polsko-ukrai•skim.

bz
Super Nowo•ci z dnia 22_03_2006

 
  

 archiwum    22-03-2006    1000 znaków  
 

              Powiadom znajomych o tej stronie 

         Nadawca:       

E-mail odbiorcy:       
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Koniecznie zadzwo• do
nas je•li: wiesz o ra••cych

nadu•yciach w•adzy,
masz informacje na temat
przekr•tów w •yciu gosp.,

jeste• •wiadkiem 
sensacyjnego wydarzenia.
Za potwierdzone i wyko-

rzystane przez nas
informacje czeka nagroda!

Pe•na dyskrecja! 
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