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Projekt pt. „Poznaj naszą Silesiankę! - promocja transgranicznego szlaku wież i platform widokowych”  

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa RCz  

„Przekraczamy Granice” /  

Projekt s názvem „Poznej naši Silesianku!” – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst je 

spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR  

„Překračujeme hranice” 

 

 

 

 

PROGRAM 
 

Warsztat dla obiektów włączonych do produktu turystycznego „Silesianka” 

Workshop pro zástupce objektů zapojených do turistického produktu „Silesianka”  

 
Działanie 3a „Budujemy transgraniczną sieć współpracy „Silesianka.net“ 

Aktivita č. 3a „Budujeme přeshraniční síť spolupráce „Silesinka.net” 

 

w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003120 

 v rámci realizace projektu s registračním číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003120 

 

pt. Poznaj naszą Silesiankę! - promocja transgranicznego szlaku wież i platform widokowych 

a názvem „Poznej naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst 

 

 
Termin warsztatów: 

Termín workshopu: 

28.11.2022 r. (poniedziałek) 

28.11.2022 (pondělí) 

Miejsce warsztatów: 

 

 

Místo konání workshopu: 

Sala w budynku dawnej Wozowni przy Ruinach Zamku w Tworkowie 

ul. Parkowa, 47-451 Tworków 

Sál v budově bývalé Vozovny u zříceniny hradu v Tworkowie 

ulice Parkowa, 47-451 Tworków 

Prowadzący: 

Provázející: 

PW PL : Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 

PP CZ: Euroregion Silesia-CZ 

 

Główne punkty programu / Hlavní body programu: 

9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników / Registrace účastníků 

9:15 – 9:30 Przywitanie uczestników, słowo wstępu / Přivítání účastníků, úvodní slovo 

9:30 – 9:45 
Historia Zamku w Tworkowie – przedstawiciel Gminy Krzyżanowice /  

Historie hradu v Tworkowie – představitel Gminy Krzyżanowice 

9:45 – 10:15 
Podsumowanie działań zrealizowanych na szlaku „Silesianka” /  

Zhodnocení aktivit realizovaných na stezce „Silesianka” 

10:15 – 10:25 Przerwa kawowa / Přestávka na občerstvení 

10:25 – 10:50 
Wprowadzenie do planowanych działań w ramach projektu „Poznaj naszą Silesianke!” /  

Představení plánovaných akviti v rámci realizace projektu „Poznej naši Silesianku!” 
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10:50 – 11:20 
Zasady współpracy z obiektami w ramach nowego projektu „Poznaj naszą Silesiankę!” / 

Zásady spolupráce se zástupci objektů v rámci nového projektu „Poznej naši Silesianku!” 

11:20 – 11:45 Przerwa kawowa / Přestávka na občerstvení 

11:45 – 12:30 

Inwentaryzacja potrzeb obiektów na szlaku oraz przyszły rozwój szlaku „Silesianka” 

(wiaty turystyczne/utulny, parkingi, itp.) / Inventarizace potřeb objektů na stezce a 

budoucí rozvoj stezky „Silesianka” (turistické útulny, parkování atd.) 

12:30 – 13:30 

Produkt turystyczny, rola dobrej współpracy w rozwoju i promocji szlaku /  

Turistický produkt, role dobré spolupráce při rozvoji a propagaci stezky 

– dr Adam Hajduga 

13:30 – 14:00 Pytania, dyskusja / Dotazy, diskuze 

14:00 – 15:00 Obiad / Oběd 

 


