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Opis projektu:
Projekt stworzenia Turystycznych szlaków tematycznych na terenie miasta Góra Kalwaria.
Proponowane jest zorganizowanie 3 głównych szlaków pieszych oraz jednego wiążącego elementy
pozostałych:
- Szlak Nowej Jeruzalem: szlak prezentuje zabytki, osoby, miejsca, wydarzenia związane z założeniem
Góry Kalwarii przez Biskupa Stefana Wierzbowskiego i funkcjonowaniem Kalwarii Mazowsza;
- Szlak Kultury Żydowskiej: szlak prezentuje zabytki, miejsca, osoby, wydarzenia związane z
istnieniem w Górze Kalwarii społeczności żydowskiej;
- Szklak Formacji Wojskowych: szlak prezentuje zabytki, miejsca, osoby, wydarzenia związane ze
stacjonowaniem w Górze Kalwarii m.in.: 1. Pułku Artylerii Legionów Polskich, Dywizjonów Artylerii
Konnej, Centralnej Szkoły Straży Celnej i Granicznej, 1. Pułku Artylerii Najcięższej.
-Szlak Wielokulturowej Góry Kalwarii: szlak prezentuje najciekawsze miejsca i obiekty świadczące o
dawnej wielokulturowości miasta (szlak łączy w sobie elementy pozostałych głównych szlaków).
W efekcie powstanie system tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie miasta . Każda tablica
na danym szlaku miałaby swój numer; zwiedzający miasto poruszaliby się na szlaku od jednej tablicy
do kolejnej.
Uzasadnienie potrzeby realizacji
Realizacja projektu ma na celu przybliżenie mieszkańcom historii Góry Kalwarii, przedstawienie
bogactwa kulturowego i zbudowanie lokalnej tożsamości. Realizacja projektu wpłynie też
niewątpliwie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i będzie formą promocji Góry Kalwarii.
Opis lokalizacji
Wg osobnej specyfikacji.
Ostateczna lokalizacja tablic uzależniona będzie od uzyskania zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i właściciela danego obiektu / terenu na montaż tablicy. W przypadku braku
zgody konserwatorskiej na umieszczenie tablic na budynkach i innych miejscach objętych ochroną
konserwatorską, tablice będą umieszczane na chodnikach czy też terenach zielonych, które należą do
Gminy Góra Kalwaria w bezpośrednim sąsiedztwie danego obiektu.
Zasady korzystania z efektu przez mieszkańców

Z efektów projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, zarówno ci, którzy świadomie będą
chcieli przebyć wytyczone szlaki jaki ci, którzy w trakcie codziennego życia będą spotykać
oznakowane miejsca. Niejako mimowolnie będzie budowała się świadomość mieszkańców Góry
Kalwarii na temat historii ich miasta.

