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                                               Z A P R O S Z E N I E   
 
Na konferencję  „Regionalizm wobec integracji europejskiej”. Konferencja 
organizowana jest w dniu 14 maja (sobota) w Ujeź dzie k. Tomaszowa Mazowieckiego 
                 
Sz.p.......................................................................................... 
 
Program Konferencji 
-9.00-10.30 Przyję cie goś ci   
-10.30-12.30 
-Spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych 
-Konferencja przeglą dowa – „Współpraca regionalna – kierunki wzajemnego poznania i wzbogacenia 
jednoś ci europejskiej” 
-Konstytucja dla Europy, Polski, Regionu – znaczenie przyję cia Konstytucji Europejskiej w wymiarze 
regionalnym 
-12.30.-13.30 –obiad 
-13.30.- 14.30 – zwiedzanie wystawy „współpraca samorzą dowa- lokalne partnerstwo” oraz 
zwiedzanie lokalnych przedsię biorstw 
14.30-Wyjazd do Rogowa  
15.00-16.00 Zwiedzanie Europejskiego Ogrodu Botanicznego w Rogowie 
16.00-17.00 Spotkanie z władzami Gminy Rogów i reprezentantami Stowarzyszenia Gmin Regionu 
Południowo-Zachodniego Mazowsza, zakoń czenie spotkania. 
 
(Uczestnicy spotkania – zaproszeni goś cie – według własnego uznania mogą  wł ą czać  się  do 
organizowanej ekspozycji wystawowej prezentują c własne materiały informacyjno-reklamowe.  
Przedstawiciele zaproszonych goś ci w trakcie konferencji przeglą dowej bę dą  mieli zagwarantowany 
czas na prezentacje swych organizacji) 
 
                                                      Serdecznie Zapraszamy 
                                                     W imieniu organizatorów 
  Przewodniczą cy Rady                                                                               Wiceprzewodniczą cy 
Współpracy Regionalnej                                                                       Federacji Regionalnych Zw. 
    Jakub Jakubowski                                                                                     Gmin i Pow.RP 
                                                                                                                     Grzegorz Ś wietlik      
                                                                    
 
 



Konferencja odbywać  się  bę dzie w sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w 
Niewiadowie. (Wejś cie od strony bramy głównej ZSP S.A. Niewiadów) 
Plan dojazdu: 
Od trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice naleŜ y zjechać  na kierunek Łódź , nastę pnie dalej do 
miejscowoś ci Ujazd dalej w kierunku Łodzi do skrzyŜ owania dróg (przy Koś ciele) naleŜ y jechać  w 
kierunku Koluszki -Brzeziny ok. 2 km. Na prawo jest wjazd (z drogowskazem) do Zakładów Sprzę tu 
Precyzyjnego S.A. Niewiadów. 
 

                                             

  

                                             

                                             
                                                       KATOWICE 

 
 
 
Udział w konferencji uprzejmie prosimy potwierdzi  do dnia 4 maja b.r.   
Na adres STOWARZYSZENIA GMIN REGIONU PŁD-ZACH MAZOWSZA  
              97-225 Ujazd Pl.Kociuszki 6, fax 044 719 37 86, e-mail egm@vp.pl 
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