
 

RAMOWY HARMONOGRAM SPOTKANIA PARTNERSKIEGO   

Z MIESZKAŃCAMI GMINY MAŁA MORAWKA w dniach 26-27 maja 2018 r. 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

Budżetu Państwa pn.: „Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-

czeskiego” 

Wyjazd z Walec w dniu 26.05.2018 r. (sobota),  zbió rka 7:30 parking przy Urz ędzie 
Gminy, wyjazd o godz. 7:45 przyjazd do m. Bruntal o k. 9:30 
 
Program: 
 
Sobota 26.05.2018 r. 
 

10:00       zwiedzanie zamku Bruntal oraz innych miejscowych atrakcji                                                
                z przewodnikiem w j. polskim  
14:00  czas na posiłek 
15:30  zakwaterowanie w hotelu EDEN  
17:00       konferencja turystyczna pt. „Potencjał turystyczny gmin pogranicza polsko         

czeskiego“ z udziałem ekspertów z obu stron granicy  
19:00        kolacja i spotkanie integracyjne 
 
 
Niedziela 27.05.2018 r. 
  

07:00 – 9:30 śniadanie w hotelu,  
09:45      wymeldowanie z hotelu i wyjazd do Małej Morawki    
11:00  udział w mszy odpustowej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Małej 

Morawce 
13:00 wyjazd z Małej Morawki do Walec 
 

Krótka informacja o projekcie pn.: „Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego    
i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego” 

 

W ramach projektu zostanie zorganizowana nowa wystawa muzealna w miejscowości Brożec po stronie 

polskiej,  po obu stronach granicy powstaną dwie wystawy fotograficzne przedstawiające najciekawsze 

zabytki obu gmin. Wystawa fotograficzna przedstawiająca najciekawsze zabytki gminy Mała Morawka 

będzie wystawiona po stronie polskiej razem z nową ekspozycją w Brożcu, natomiast wystawa 

fotograficzna przedstawiająca najciekawsze zabytki gminy Walce będzie wystawiona w Małej Morawce 

w „Stodole Schindlera. W Małej Morawce odbędzie się międzynarodowe seminarium turystyczne pt. 

„Potencjał turystyczny gmin pogranicza polsko-czeskiego“ poświęcone kulturze  

i  atrakcjom turystycznym obu regionów przygranicznych,  które przedstawią zaproszeni eksperci. 

Uczestnikami seminarium będą mieszkańcy obu gmin oraz organizacje turystyczne. Mieszkańcy gminy 

Walce będą mogli zapoznać się z atrakcjami turystycznymi sąsiadów podczas wyjazdów do m. Bruntal                   

i Mała Morawka, a mieszkańcy gminy Mała Morawka będą mogli zwiedzić Opole i Muzeum Wsi Opolskiej 

w Bierkowicach, ponadto, będą mogli spotkać się podczas spotkań integracyjnych.  


