
Konferencja naukowa w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki Kameralne Pojezierze 

 w oparciu o dziedzictwo UNESCO” w 16-17 października 2014 r. w Urszulinie 

 

16 października 2014 

8.30 - rejestracja uczestników konferencji 

9.00 - rozpoczęcie konferencji, powitanie gości 

Gospodarcze wykorzystanie zasobów wodnych oraz energetycznych Polesia Lubelskiego w kontekście zrównoważonego 

rozwoju Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” 

9.30 Problemy środowiskowe regionu Polesie w aspekcie projektowanych inwestycji energetycznych - prof. dr hab. Marian Harasimiuk 

9.45 Gospodarowanie zasobami wodnymi powiatu łęczyńskiego - prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, dr Stanisław Chmiel 

10.00 Stan i perspektywy funkcjonowania Kanału Wieprz-Krzna - prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk 

10.15 Wpływ KWK Bogdanka na środowisko przyrodnicze - prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, dr Stanisław Chmiel 

10.30 Podsumowanie i dyskusja 

11.00 przerwa kawowa 

Perspektywy rozwoju turystyki na terenie Polesia Lubelskiego w oparciu o atrybuty Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 

„Polesie Zachodnie” 

11.15 Klastry jako forma współpracy w działalności turystycznej - dr hab. Ewa Skowronek, dr Andrzej Tucki 

11.30 Gry terenowe jako forma promocji turystyki na obszarze Polesia Lubelskiego - mgr Grzegorz Gołoś 

11.45 Planowanie przestrzenne w rozwoju  turystyki na Polesiu Lubelskim - konieczne czy zbędne? -  dr Waldemar Gorzym-Wilkowski 

12.00 Promocja Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” w kontekście promocji innych tego rodzaju obszarów transgranicznych  

w Europie - dr Jacek Warda 

12.15 Podsumowanie i dyskusja 

12. 45 przerwa kawowa 

Społeczne, gospodarcze oraz przyrodnicze uwarunkowania rozwoju gospodarczego obszaru Transgranicznego Rezerwatu 

Biosfery „Polesie Zachodnie” 

13.00 Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Polesia Zachodniego (powiat łęczyński  

i włodawski) - dr Urszula Bronisz, mgr Andrzej Jakubowski  

13.15 Środowiskowe uwarunkowania programów zalesieniowych na terenie powiatu włodawskiego - dr Piotr Bartmiński 

13.30 Zalesienia gruntów rolnych powiatu łęczyńskiego na tle warunków siedliskowych - dr Piotr Bartmiński 

13.45 Perspektywy i znaczenie otwarcia nowych przejść granicznych dla rozwoju gospodarczego regionu - mgr Karol Kowalczyk  

14.00 Podsumowanie i dyskusja 

14.30 Sesja posterowa 

15.00 Podsumowanie konferencji 

15.30 Obiad 

 

17 października 2014 

Warsztat z zakresu biznesu turystycznego dla 20 osób - „Klastry i ich rola w budowaniu konkurencyjności turystycznej 

regionu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie”. 

9.00 - szkolenie 

11.15 - przerwa obiadowa 

11.45 - 14.00 - szkolenie 


