


Program Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Kryłów – Krecziw/Nowowołyńsk, Granica 835
czas polski
czas ukraiński 29 sierpnia, sobota, 

Kryłów – wyspa /PL
29 sierpnia, sobota, 
Krecziw/UA 

30 sierpnia, niedziela, 
Nowowołyńsk /UA

09.00-10.00
(10.00-11.00)

Rozmieszczenie namiotów i stoisk promocyjnych w 
ramach Jarmarku Transgranicznego  
Rejestracja gości(namiot obok małej sceny)

Rozmieszczenie namiotu i stoisk promocyjnych 
w ramach Jarmarku Transgranicznego  
Rejestracja gości, dziennikarzy, uczestników 

Prezentacja projektów inwestycyjnych w 
Nowowołyńsku 

10.00-19.00
(11.00-20.00)

Jarmark Transgraniczny 
Zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży  
Piknik kulinarny z kuchnią tradycyjną
Ekspozycja prac autorskich oraz rzemiosła 
regionalnego (stoiska na wyspie) 

Jarmark Transgraniczny 
Zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży  
Piknik kulinarny z kuchnią tradycyjną
Ekspozycja prac autorskich oraz rzemiosła 
regionalnego

10.00-11.45
(11.00-12.45)

Otwarcie Forum Współpracy 
Transgranicznej „Przygotowanie oraz 
realizacja projektów transgranicznych”: 
praktyczne doświadczenia   (namiot)

Obrady Okrągłego Stołu z udziałem 
ekspertów, przedstawicieli władz i biznesu, 
temat: „Współpraca ekonomiczna w strefie 
granicznej: modele współpracy, problemy i 
perspektywy”
Podsumowanie Forum Współpracy 
Transgranicznej

12.00-13.00
(13.00-14.00)

Przerwa (namiot obok sceny, bufet kawowy) Przerwa (duży namiot, bufet kawowy) Obiad

13.00-15.00
(14.00-16.00)

Spotkanie na granicy - goście VIP na moście Spotkanie na granicy - goście VIP na moście 
Obrady Okrągłego Stołu, temat: „Partnerstwo 
Wschodnie: stan aktualny, problemy i 
perspektywy” (duży namiot) 

14.30 (15.30) Bryfing dla mediów (obok dużego namiotu)
11.00-18.00
(12.00-19.00)

Quizy,  konkursy, warsztaty,  zajęcia  plastyczne- 
tematyka europejska (wyspa)

Body art - tematyka europejska 
Quizy, konkursy, warsztaty, zajęcia plastyczne - 
tematyka europejska (teren Eurorepubliki)

10.00-18.00
(11.00-19.00)

Inscenizacja „Osadnictwo Gotów”,  turniej  rycerski 
(wyspa) 
Występy  polsko-ukraińskich  zespołów 
folkowych(mała scena na wyspie )

15.00-17.00
(16.00-18.00)

Modlitwa ekumeniczna i odsłonięcie  tablicy 
pamiątkowej –  symbolu pojednania (wyspa w 
Kryłowie)
Wręczenie statuetek  Kapituły Polsko-Ukraińskiego 
Pojednania 
Odsłonięcie obelisku z przesłaniem JP II

Prezentacja programów  grantowych  nt. 
współpracy transgranicznej i eurointegracji 
(duży namiot)

17.00- 18.00
(18.00-19.00)

Mecz piłkarski dziennikarzy(pole sportowe)
Spotkanie liderów młodzieżowych (namiot)

18.00-22.00
(19.00-23.00)

Widowisko muzyczne,  koncert „Granica 
835” (występ wykonawców z Polski i Ukrainy) 

23.00-24.00 Watra (miasteczko namiotowe – Krecziw) 

Program kulturalny  w ramach obchodów Dni 
Miasta Nowowołyńska (obwód Wołyński)


