
 
 

ATRAKCJE PRZYRODNICZE KRAINY 
DOLNEGO BUGU I JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO 

 
Agenda seminarium on-line na platformie ZOOM 

 
 
Zapraszamy do udziału w konferencji zorganizowanej przez  Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu 
Zegrzyńskiego, z udziałem przedstawicieli wydziałów środowiska i ochrony przyrody oraz promocji Urzędów 
Miejskich w Radzyminie i Serocku, Urzędów Gminnych w Dąbrówce, Jabłonnej, Nieporęcie, Somiance i Wieliszewie. 
 
Termin: 28 maja 2021 r. 
Prowadzący:  
Edward Trojanowski – prezes Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego 
Zbigniew Szumera – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego  
Igor Sulich – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Wołominie 
 
Referat wprowadzający i moderator konferencji – Hubert Macioch, 
kierownik Referatu Zarządzania Środowiskiem  Starostwa Powiatowego w Legionowie 

Ramowy program seminarium: 

10.30 – rozpoczęcie transmisji w Internecie - prezentacja przyrodniczych atrakcji Krainy Dolnego Bugu i Jeziora 
Zegrzyńskiego 
- projekcja filmów przyrodniczych 
- informacja o wydawnictwach przyrodniczych 
- prezentacja organizatora, gości i uczestników konferencji 
11.00 – otwarcie konferencji przez prezesa stowarzyszenia „Zalew Zegrzyński” 
11.05 – wystąpienie prezesa LGD ZZ 
11.15 – referat wprowadzający - Ochrona przyrody na terenach atrakcyjnych turystycznie 
11.40 – wystąpienie dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego   
województwa mazowieckiego 
11.50 - wystąpienie przedstawicieli miast i gmin  
12.20 – przerwa  (projekcja archiwalnych filmów przyrodniczych) 
12.40 – referat wprowadzający – Przyrodnicze szlaki Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego 
12.50 – wystąpienia przedstawicieli miast i gmin 
13.20 – Ochrona klimatu i walka ze smogiem – panel dobrych praktyk 

(wystąpienia przedstawicieli miast i gmin) 
14.00 – zakończenie konferencji 

 

Uwaga. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału na adres: seminarium@jeziorozegrzynskie.info 

Wszyscy , deklarujących udział w naszej konferencji,  otrzymają link do zalogowania  na platformie ZOOM.  

 Link będzie aktywny na 30 minut przed otwarciem konferencji (10.30) i w tym terminie organizatorzy będą 

kolejno „wpuszczać” uczestników. 

                                                                                                                       
 

Seminarium jest przygotowane i przeprowadzone będzie 28.5.2021 r. w systemie on-line w Internecie przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego. Operacja jest realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński i dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 

                     Stowarzyszenie ZALEW ZEGRZYŃSKI, Serock, ul. Retmańska 47, WWW.jeziorozegrzynskie.info 


