Katowice, dn. 29 listopada 2019 r.

Seminarium
pn. „Adaptacja do zmian klimatu
- rola samorządów we wdrażaniu działań adaptacyjnych”
Termin: 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice, sala: 401
Cel seminarium: Przedstawienie uwarunkowań adaptacji do zmian klimatu w obszarach zurbanizowanych
województwa śląskiego oraz wskazanie możliwości działań adaptacyjnych i łagodzących negatywne skutki
tych zmian.
Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Śląski Związek Gmin i Powiatów
Prelegenci:


dr inż. arch. Justyna Gorgoń – Ekspert wiodący ds. przekształceń obszarów zurbanizowanych w Instytucie
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, koordynator planów adaptacji do zmian klimatu dla miast Aglomeracji
Górnośląskiej z ramienia IETU oraz współautor podręcznika i metodyki przygotowania miejskich planów
adaptacji do zmian klimatu w ramach Projektu Ministerstwa Środowiska – „Opracowanie MPA dla 44
największych miast Polski”.



prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło – Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na
Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Autor wielu publikacji nt. przekształceń terenów poprzemysłowych.
Wykonał wiele ekspertyz, w tym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.



dr Artur Widawski – Adiunkt w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Zawodowo zajmuje się kwestiami teledetekcji w klimatologii oraz zmiennością klimatu
w obszarach górskich. Interesuje się także architekturą i urbanistyką w kontekście klimatu miasta i zmian
klimatycznych.

Program spotkania:
Godzina
9:30-10.00

Punkt programu
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie seminarium

10.00-10.05

- p. Witold Magryś, Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
- p. Katarzyna Łabarzewska, Dyrektor Biura ds. planowania przestrzennego,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wprowadzenie do tematyki seminarium

10.05-10.50

Adaptacja do zmian klimatu – wyzwanie dla samorządów
- dr inż. arch. Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

10.50-12.00

Możliwości wykorzystania terenów poprzemysłowych do łagodzenia skutków zmian
klimatu:
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rodzaje terenów poprzemysłowych;
szczególna cechy i właściwości terenów poprzemysłowych;
potencjał terenów poprzemysłowych jako obszarów mitygacji zjawisk klimatycznych;
przykłady wykorzystania terenów poprzemysłowych do celów łagodzenia skutków
zmian klimatu.

- prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Politechnika Śląska
12.00-12.15

Przerwa kawowa
Adaptacja do zmian klimatu w obszarach zurbanizowanych:

12.15-13.25





zakres zmian klimatu oraz możliwe dalsze ich scenariusze;
przygotowanie miast GZM na zmiany klimatyczne i ich skutki;
sposoby adaptacji miast do negatywnych skutków zmian klimatu.

- dr Artur Widawski, Uniwersytet Śląski
13.25-14.00

Dyskusja i podsumowanie seminarium
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
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