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ZAPROSZENIE 
   

do uczestnictwa w I spotkaniu dyskusyjnym – warsztatach 
w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem 

planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego 
i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 

   
   
    

Pierwsze z pięciu zaplanowanych spotkań dyskusyjnych-warsztatów, rozpocznie się 
28 listopada 2012 roku, o godzinie 12.00 

w Hotelu nad Wigrami w miejscowości Gawrych Ruda 
(w załączeniu mapka z lokalizacją). 

 
Spotkanie poświęcone będzie ekosystemom leśnym Wigierskiego Parku Narodowego. 

 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej 

Wigierskiego Parku Narodowego:  http://www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/plany/po_index.htm. 
 
Spotkanie ma charakter otwarty, po wcześniejszym zgłoszeniu obecności, koniecznym ze 
względów organizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 
21.11.2012 roku, telefonicznie pod nr 87 5632550, lub pisemnie – wypełniając i wysyłając 
załączoną kartę zgłoszenia.   
   

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia planu ochrony. 
 

 
Jacek Łoziński 
Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego 

      
 
PROGRAM 
12.00 – 12.20 – Informacje ogólne na temat wykowywanego planu ochrony. 
12.20 – 13.30 – Prezentacja i dyskusja: diagnoza stanu, cele i koncepcja ochrony 

ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego (prezentuje Maciej 
Szneidrowski, firma TAXUS SI – główny wykonawca operatu ochrony 
ekosystemów leśnych). 

13.30 – 13.45 – Przerwa na kawę. 
13.45 – 15.00 – Prezentacja i dyskusja: postępowanie w ekosystemach leśnych objętych 

ochroną bierną, czynną renaturyzacyjną, stabilizującą i rekonstrukcyjną. 
15.00 – 15.30 – obiad. 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dyskusja będzie prowadzona również po obiedzie. 
Warsztaty będą prowadzone przez Pana Wojciecha Sobocińskiego – redaktora czasopisma 
„Las Polski”, zajmującego się m.in. tematyką polskich parków narodowych. 
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Położenie „Hotelu nad Wigrami” Gawrych Ruda 39B (zaznaczone strzałką) 
 

 
 
 
Osoby zainteresowane noclegiem proszone są o indywidualną rezerwację. Hotel nad Wigrami 
przygotował specjalną ofertę dla uczestników warsztatów: 

 nocleg ze śniadaniem w pokoju 1-osobowym160 zł/doba;  
 nocleg ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym 230 zł/doba. 

 
 
 
 
 
 
 


