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TERMINARZ DZIAŁAŃ 

 KOSTRZYŃSKIE PARTNERSTWO NATUROWE 
 

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w działaniach Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego.  

W tabeli znajdują się informacje o terminach, godzinach oraz miejscu spotkań. W przypadku pytań 

prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 840 66 64 lub adresem e-mail: grid@gridw.pl.  

 

UWAGA: Podczas każdego spotkania zapewniamy interesujący program, przydatne materiały 

informacyjne oraz posiłki (obiady) i przerwy kawowe.  

 

 Wydarzenie Data i godziny Miejsce 

1. 

Seminarium: „Rolnictwo ekologiczne w 

Dolinie Kostrzynia”. Rolnictwo i 

przedsiębiorczość okołorolnicza na obszarach 

cennych przyrodniczo.   

17 lipca 2015 (pt) 

Godz. 9.00-17.00 

 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, 

Wydział Przyrodniczy (aula) 

ul. B. Prusa 14, Siedlce 

2. 

Wizyta studyjna: „Dolina Kostrzynia. Stawy 

hodowlane”.  Bogactwo przyrodnicze w 

Dolinie Kostrzynia.  

20 lipca 2015 (pn) 

Godz. 9.00-17.00 

 

Zbiórka o godz. 9.00 na parkingu 

Zamku-Zbrojowni w Liwie. 

Wycieczka autokarowa. Obiad w 

Dworze Mościbrody. 

3. 

Wizyta studyjna: „Zabudowa letniskowa”. 

Dobre praktyki w obszarze prowadzenia 

działalności gospodarczej na obszarach 

Natura 2000 

21 lipca 2015 (wt) 

Godz. 9.00-17.00 

 

Zbiórka o godz. 9.00 na parkingu 

Zamku-Zbrojowni w Liwie. 

Wycieczka autokarowa. Obiad w 

Pałacu w Łochowie. 

4. 

Seminarium: „Zrównoważona turystyka  

 na obszarach Natura 2000”. Podstawy 

prowadzenia działalności gospodarczej  

na obszarach Natura 2000. 

23 lipca 2015 (czw) 

Godz. 9.00-17.00 

 

Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, 

Wydział Przyrodniczy (aula) 

ul. B. Prusa 14, Siedlce.  

5. 

Seminarium: „Turystyka w Dolinie Kostrzynia  

w kontekście działalności CSR”. Zasady 
prowadzenia przedsiębiorstwa 
odpowiedzialnego społecznie.  

24 lipca 2015 (pt) 

Godz. 9.00-17.00 

 

Hotel Krasnodębski,  

ul. Gdańska 80, Węgrów  

 

Szczegóły przebiegu spotkań znajdują się na kolejnych stronach. 
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17 lipca Seminarium: Rolnictwo ekologiczne w Dolinie Kostrzynia 

Miejsce 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  
Wydział Przyrodniczy (aula), ul. B. Prusa 14, Siedlce 

Tematyka 

Zrównoważone rolnictwo – zrównoważony krajobraz kulturowy, 
korzyści z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej na 
obszarach Natura 2000, programy rolnośrodowiskowe w pigułce, 
rola zielonej infrastruktury na terenach rolniczych. 
 

9.00 – 9.30 
Rejestracja uczestników. Kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych 
projektu, gadżetów oraz broszur i publikacji.  

9.30 – 10.00 
Wystąpienie wprowadzające: zrównoważony rozwój w kontekście zarządzania 
przestrzenią 

10.00 – 11.00 
Informacja o środowisku jako źródło rzetelnej i przydatnej  wiedzy dla 
przedsiębiorcy, rolnika i samorządowca. 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 

11.15 – 12.00 
Programy rolno-środowiskowe jako instrument ochrony siedlisk i gatunków na 
obszarach Natura 2000 – wyzwania i korzyści. 

12.00 – 13.00 
Rola zielonej infrastruktury na terenach rolniczych - kształtowanie przestrzeni 
rolniczej  
z zastosowaniem technik geoinformacyjnych. 

13.00 – 13.45 Obiad 

13.45 – 16.00 

Warsztaty w grupach tematycznych: (1) Zrównoważone rolnictwo na obszarach 
Natura 2000 – rola zielonej infrastruktury, aspekty wdrażania programów 
rolnośrodowiskowych; (2) Gospodarowanie na terenach Natura 2000 w ramach 
działalności turystycznej i usług otoczenia turystyki; (3) Zastosowania geoinformacji 
w zrównoważonym planowaniu przestrzennym. 

16.00 – 17.00 
Podsumowanie części warsztatowej: dobre praktyki  w gospodarowaniu na 
obszarach Natura 2000 oraz w ich sąsiedztwie.  
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23 lipca Seminarium: Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 

Miejsce 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  
Wydział Przyrodniczy (aula), ul. B. Prusa 14, Siedlce 

Tematyka 

Uwarunkowania formalno-prawne świadczenia usług turystycznych 
na obszarach Natura 2000; wyzwania związane z rozwojem 
turystyki na obszarach Natura 2000. Dobre praktyki w obszarze 
rozwoju usług turystycznych na obszarach Natura 2000 i w ich 
sąsiedztwie. Aktywna edukacja ekologiczna i przyrodnicza na 
terenie obszaru Natura 2000 – korzyści, formy. 
 

9.00 – 9.30 
Rejestracja uczestników. Kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych projektu, 
gadżetów oraz broszur i publikacji.  

9.30 – 9.45 
Rozpoczęcie: przywitanie uczestników, krótkie wystąpienie Lidera PN wprowadzające 
w tematykę seminarium  

9.45 – 10.45 
Uwarunkowania formalno-prawne prowadzenia działalności turystycznej i 
okołoturystycznej na obszarach Natura 2000.  

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 – 12.00 
Drobna przedsiębiorczość związana z rozwojem turystyki na obszarze Doliny 
Kostrzynia: specyfika działań, przykłady. Szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony  - 
uwarunkowania rozwoju działalności turystycznej na tym obszarze.   

12.00 – 13.00 
Przegląd dobrych praktyk w obszarze prowadzenia działalności turystycznej na 
obszarach Natura 2000. 

13.00 – 13.45 Obiad 

13.45 – 14.45 
Aktywna edukacja ekologiczna  w terenie. Wykorzystanie nowoczesnych 
metod/narzędzi (nawigacja satelitarna, zasoby Internetu, gry terenowe typu questing, 
geocaching itp.).  

14.45 – 16.15 
Zajęcia warsztatowe, dyskusja. Omawianie przypadków zgłoszonych przez 
uczestników w formie zajęć warsztatowych i dyskusji.  

16.15 – 17.00 Podsumowanie seminarium (prezentacja wniosków z części warsztatowej) 
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24 lipca 
Seminarium: Turystyka w Dolinie Kostrzynia w kontekście 

działalności CSR 

Miejsce Hotel Krasnodębski, ul. Gdańska 80, Węgrów 

Tematyka 

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); kierunki i 
formy działań CSR przedsiębiorstw działających na obszarach 
Natura 2000; identyfikacja potrzeb otoczenia oraz dobór narzędzi 
CSR dla sektora MŚP. Zastosowanie geoinformacji w realizacji 
celów i działań przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. 

9.00 – 9.30 
Rejestracja uczestników. Kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych 
projektu, gadżetów oraz broszur i publikacji.  

9.30 – 9.45 
Rozpoczęcie: przywitanie uczestników, krótkie wystąpienie Lidera PN 
wprowadzające w tematykę seminarium  

9.45 – 10.45 
Społeczna odpowiedzialność biznesu: kierunki, formy, narzędzia.  Specyfika działań 
biznesu odpowiedzialnego społecznie w obszarze ochrony środowiska.  

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 – 12.00 
Charakterystyka obszarów Natura 2000: uwarunkowania prowadzenia działań na 
obszarach Natura 2000; identyfikacja potrzeb wynikających z konieczności ochrony 
siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000. 

12.00 – 13.00 

Zasoby informacji o środowisku jako istotny element rozpoznania uwarunkowań 
prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych; źródła 
danych oraz zastosowania narzędzi geoinformacyjnych. Charakterystyka 
przedmiotów ochrony na obszarach  Natura 2000; plany zadań ochronnych (PZO).  

13.00 – 13.45 Obiad 

13.45 – 15.00 
Studia przypadku: przykłady biznesu odpowiedzialnego społecznie; przegląd 
wybranych projektów. 

15.00 – 16.40 

Zajęcia warsztatowe w podgrupach: (1) biznes na obszarach Natura 2000 (szanse, 
zagrożenia, mocne i słabe strony); (2) planowanie działań CSR na terenie 
Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego; (3) Partnerstwo Naturowe jako forum 
współpracy biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz innych podmiotów 
gospodarujących na obszarach natura 2000 – model działania i rozwoju.  

16.40 – 17.00 Podsumowanie seminarium (prezentacja wniosków z części warsztatowej) 
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20 lipca Wizyta studyjna: Dolina Kostrzynia. Stawy hodowlane 

Start/ koniec Zamek-Zbrojownia w Liwie, parking  

Tematyka 

Dolina Kostrzynia,  Ostoja Nadliwiecka, Dolina Liwca – wybrane przedmioty 

ochrony: Stawy hodowlane – programy wodno-środowiskowe na 

obszarach Natura 2000, działania ochronne na terenie stawów 

hodowlanych. Inwestycja liniowa na obszarach Natura 2000 Linia 

energetyczna 400 kV – Dolina Kostrzynia. Gospodarka leśna na terenie 

obszarów Natura 2000. Programy rolno- środowiskowe – rolnictwo 

ekstensywne na obszarach cennych przyrodniczo, programy rolno-

środowiskowe szansą zachowania przedmiotów ochrony na obszarach 

chronionych. 

9.00 – 9.15 Zbiórka uczestników: Zbrojownia Zamku w Liwie,  

 

Rezerwat Florianów – zwiedzanie rezerwatu. 

Linia energetyczna 400 kV – inwestycja realizowana na terenie obszaru Natura 
2000 Dolina Kostrzynia 

Stawy hodowlane w Szostku – programy wodno środowiskowe oraz hodowla ryb 
na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia 

Obiad w Dworze Mościbrody 

Rezerwat Klimonty – zwiedzanie rezerwatu. Przedmioty ochrony w obszarze 
Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka.  

Programy rolnośrodowoiskowe realizacja i wdrażanie na ternie obszaru Natura 
2000 Dolina Liwca na przykładzie przedsiębiorcy z miejscowości Leśniczówka 

17.00 – 18.00 Powrót do miejscowości Liw. 
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21 lipca Wizyta studyjna: Zabudowa letniskowa 

Start/ koniec Zamek-Zbrojownia w Liwie, parking  

Tematyka 

Wizytacja obszarów Natura 2000 pod kątem przyrodniczym oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej i przykładów istniejących przedsiębiorstw na 
odwiedzanych terenach. Wybrane przedmioty ochrony: Zabudowa letniskowa 
– zagrożenia dla obszarów Natura 2000. Inwestycja liniowa na obszarach 
Natura 2000. Programy rolno środowiskowe – rolnictwo ekstensywne na 
obszarach cennych przyrodniczo, programy rolnośrodowiskowe szansą 
zachowania przedmiotów ochrony na obszarach chronionych. 

9.00 – 9.15 Zbiórka uczestników: Zbrojownia Zamku w Liwie,  

 

Zwiedzanie Zamku w Liwie – przykład dawnej infrastruktury Doliny Liwca.  

Zwiedzanie Węgrowskiej Bazyliki oraz klasztoru w Węgrowie 

Przejazd do miejsca widokowego Sowia Góra w obszarze Dolina Liwca 

Objazd ostoi Nadliwieckiej – wybrane przedmioty ochrony starorzecza, nadrzeczne 
łęgi. 

Pałac w Łochowie jako przykład inwestycji na obszarze Natura 2000 Dolina Liwca, 
Ostoja Nadliwiecka 

Obiad w Pałacu w Łochowie 

Linia kolejowa E75 – Modernizacja Linii Kolejowej na terenie Obszaru Natura 2000 

Miejscowość Sekłak – zabudowa letniskowa zagrożeniem dla obszaru Natura 2000 – 
Dolina Liwca, ostoja Nadliwiecka 

17.00 – 18.00 Powrót do miejscowości Liw. 

 


