Uzupełnieniem publikacji są „Rozmowy o klimacie w miastach”
P. Skubała, Profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
[https://slaskaopinia.pl/2020/12/03/miasta-maja-klimat-o-projekcie-rozmowy-o-klimaciew-miastach/]
Piotr Skubała, profesor nauk biologicznych, ekolog, akarolog, etyk
środowiskowy, popularyzator nauki, edukator ekologiczny, działacz
na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny. Jest autorem wielu
publikacji naukowych i popularnonaukowych z etyki ekologicznej,
filozofii środowiskowej, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska,
rozwoju zrównoważonego.
Zieleń w mieście – wspólna sprawa władz i mieszkańców
P. Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Rozmawia A. Sobol
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/zielen-w-miescie-wspolna-sprawa-wladz-i-mieszkancow/]
Piotr Kempf – od 1 lipca 2015 r. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie. Od początku swojej pracy w urzędzie wielką wagę przykłada
do współpracy z mieszkańcami. Słucha ich potrzeb i oczekiwań, ale
również stara się przez wiele działań angażujących mieszkańców, włączać
ich w działania dotyczące terenów zielonych. Otwarty na innowacje.
W ramach nowej jednostki stworzył m.in. Zespół Konserwacji Zieleni
wyposażony w nowoczesny sprzęt, który odpowiada za pielęgnację dwóch
najstarszych parków Krakowa. Wprowadził nowy system umów
z wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie terenów zielonych –
„Utrzymaj standard”. Zaskakuje wciąż nowymi pomysłami, energią
i pozytywnym stosunkiem do świata.
Mieszkańcy i samorządowcy razem w walce ze smogiem. Jak to robią w gminach?
T. Ożóg, II zastępca Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Rozmawia A. Rzeńca
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/mieszkancy-i-samorzadowcy-razem-w-walce-ze-smogiemjak-to-robia-w-gminach/]
Tomasz Ożóg – II zastępca Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
Samorządowiec i społecznik. Doświadczenia samorządowe zdobywa od
2009 r.; najpierw jako pełnomocnik Burmistrza ds. pozyskiwania środków
zewnętrznych (2009-2014). Posiada doświadczenie w pracy społecznej
jako inicjator i członek wielu organizacji lokalnych m.in.: członek
stowarzyszenia „Nasze miasto, nasza gmina”; założyciel stowarzyszenia
„Szkoła marzeń w Radziszowie”; członek Lokalnej Grupy Działania
„Blisko Krakowa”. Jak sam o sobie mówi zwolennik ekologicznych form
mobilności.
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Rewitalizacja miast – na czym polega i jakie działania są podejmowane?
G. Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa. Rozmawia P. Legutko-Kobus
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/rewitalizacja-miast-na-czym-polega-i-jakie-dzialania-sapodejmowane/]
Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastowa od 2014 r. (obecnie
drugą kadencję). Dziennikarz, od lat 90. XX w. samorządowiec. W latach
1998-2010 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie.Piastów, miasto
liczące ok. 24 tys. mieszkańców, graniczące z Warszawą. Miasto od lat
z sukcesami prowadzi działania na rzecz poprawy jakości powietrza
(i szerzej jakości życia), a także adaptacji do zmian klimatu.
W interesie przyszłych pokoleń. Jak inspirować do walki ze zmianami klimatu?
W. Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. Rozmawia P. Legutko-Kobus
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/w-interesie-przyszlych-pokolen-jak-inspirowac-do-walkize-zmianami-klimatu/]
Dr Wojciech Szymalski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.
Zagadnienia gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska zgłębiał także
w Saxion University w Deventer (Holandia), na podyplomowych studiach
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz podczas stypendium Deutsche Bundestiftung Umwelt w Berlinie. Od 2004 r. związany był
ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, gdzie prowadził i inicjował liczne
projekty w zakresie zrównoważonego transportu. Prezesem stowarzyszenia
był w latach 2011-2013. Od 2009 r. pracuje w Fundacji Instytut na rzecz
Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach
2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a od
2014 r. LIFE+ ADAPTCITY. Prezesem fundacji został w 2015 r.
Aktywna polityka klimatyczna. O działalności Koalicji Klimatycznej
Z. Karaczun, dr hab., prof. SGGW. Rozmawia P. Legutko-Kobus
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/aktywna-polityka-klimatyczna-o-dzialalnosci-koalicjiklimatycznej/]
Zbigniew M. Karaczun, dr hab. prof. SGGW, Katedra Ochrony Środowiska
i Dendrologii, Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego. Pracownik naukowy i dydaktyk, a także
działach ruchu ekologicznego. Od 1985 r. związany z Polskim Klubem
Ekologicznym.Od 1992 r. zaangażowany w działania na rzecz aktywnej
polityki klimatycznej. W latach 1995-1998 był dyrektorem Climate Action
Network Central and Eastern Europe. Współtwórca i ekspert Koalicji
Klimatycznej powstałej w 2002 r., czyli porozumienia organizacji
pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu
(obecnie koalicja liczy 26 członków).
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Edukacja globalna. Środowisko, społeczeństwo, ekonomia
M. Karbowiak, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Rozmawia A. Rzeńca
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/edukacja-globalna-srodowisko-spoleczenstwo-ekonomia/]
Marta Karbowiak – z wykształcenia kulturoznawczyni oraz specjalistka do
spraw społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 10 lat związana z
sektorem pozarządowym. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się na
tych obszarach, w których spotykają się trzy tematy: rozwój miast, ochrona
przyrody i aktywność obywatelska. Zaangażowana w działania na rzecz
społeczności lokalnych: najpierw w Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej (oddział poznański), później jako aktywistka miejska i członkini
łódzkiego stowarzyszeniu Społecznie Zaangażowani (od 2014 r.). Od 2013
r. związana z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, gdzie zajmuje
się koordynacją ogólnopolskich projektów edukacyjnych, a obecnie
prowadzi szkolenia oraz odpowiada za promocję. Dumna opiekunka
Wandy i Blu – dwóch kundelków.
Adaptacja do zmian klimatu. Jak wygląda strategia dla polskich miast?
M. Hajto, Kierownik Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu
Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Rozmawia A.
Rzeńca
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/adaptacja-do-zmian-klimatu-jak-wyglada-strategia-dla-polskich-miast
Małgorzata Hajto – Kierownik Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony
Przyrody i Krajobrazu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego
Instytutu Badawczego. Od 2003 r. ekspertka IOŚ-PIB, zajmująca się
problematyką zrównoważonego rozwoju, planowania przestrzennego,
ochrony krajobrazu, adaptacji do zmian klimatu oraz społecznymi
aspektami ochrony środowiska. Koordynatorka merytoryczna w projektach
CLIMCITIES „Adaptacja do zmian klimatu w średnich i małych miastach”
oraz 44MPA „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców” .
Czy mamy szansę uratować planetę?
M. Sokołowicz, dr. hab., prof. UŁ, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawia P. Skubała
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/czy-mamy-szanse-uratowac-planete/]
Mariusz Sokołowicz – ekonomista. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego
(specjalizacja: gospodarka przestrzenna) i miejski działacz społeczny (TAK
dla Łodzi). Przez kilka lat pracował jako zarządca na rynku nieruchomości.
W latach 2009-2013 urzędnik samorządowy odpowiedzialny za rewitalizację ulicy Piotrkowskiej. W wolnych chwilach dużo czyta i trochę pisze.
Jego pasją są podróże motocyklowe.
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Ekologiczne biurowce. Jak budować w duchu zrównoważonego rozwoju?
A. Kalinowska-Sołtys, architekt, Wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
(SARP) do spraw środowiska i ochrony klimatu. Rozmawia A. Sobol
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/ekologiczne-biurowce-jak-budowac-w-duchu-zrownowazonego-rozwoju/]
Agnieszka Kalinowska-Sołtys – architekt, Wiceprezes Stowarzyszenia
Architektów Polskich (SARP) do spraw środowiska i ochrony klimatu.
Partner i członek zarządu APA Wojciechowski Architekci. Od 2010 r.
posiada uprawnienia BREEAM Asesora i LEED GA. Brała udział w wielu
nagrodzonych projektach biurowych i usługowo-handlowych spełniających
wysokie wymogi systemów certyfikacji BREEAM, LEED i WELL
Standard. Współzałożycielka Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. Członek Rady Programowej UNGC
Poland oraz Partner merytoryczny komitetu sterującego SDG-11 Zrównoważone Miasta. Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP.
Potrójna laureatka konkursu Top Woman in Real Estate 2018.
Design w przestrzeni miejskiej. O zrównoważonym projektowaniu
P. Grobelny, projektant i kurator wystaw, prowadzi Pracownię Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Rozmawia A. Sobol
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/design-w-przestrzeni-miejskiej-o-zrownowazonym-projektowaniu/]
Paweł Grobelny – projektant i kurator wystaw. Kształcił się w Paryżu,
Lyonie i Poznaniu. Stypendysta Rządu Francuskiego w Paryżu, programu
Casa de Velazquez – Academie de France w Madrycie, programu „Młoda
Polska” Narodowego Centrum Kultury oraz programu RU w Nowym
Jorku. Prowadzi Pracownię Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP
w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznych oraz
mebli miejskich. Jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiej nagrody
„Polska Architektura XXL”, a także „Rado Star France – Prix du Public”
przyznawanej podczas Paris Design Week. Był kuratorem, współkuratorem
i projektantem aranżacji wielu wystaw poświęconych projektowaniu.
Wystawy te prezentowano m.in. w Centrum Architektury w Paryżu,
Muzeum Designu w Helsinkach, Muzeum Sztuk Stosowanych w
Budapeszcie, Centrum Designu w Tuluzie i Centrum Designu w
Zagrzebiu.
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Zrównoważony biznes. Jak odpowiedzialnie prowadzić interesy?
I. Opałczyńska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rozmawia
P. Legutko-Kobus
[https://slaskaopinia.pl/2020/10/26/zrownowazony-biznes-jak-odpowiedzialnie-prowadzic-interesy/]
Izabela Opałczyńska, od stycznia 2020 r. menedżerka projektów w Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, wcześniej pracowała w zespole ds. zrównoważonego rozwoju firmy Deloitte. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Ekspertka
w dziedzinie CSR i zrównoważonego rozwoju, specjalizująca się m.in.
w tematyce raportowania niefinansowego. W obszarze jej szczególnych
zainteresowań pozostają kwestie środowiskowe i klimatyczne związane
z odpowiedzialnym funkcjonowaniem biznesu. W FOB odpowiedzialna
jest za realizację projektów w ramach Programu Partnerstwa – głównego
programu FOB skierowanego do firm, które poprzez swoje zaangażowanie
i działania przyczyniają się do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju.
Program opiera się na trzech filarach: 1. Edukacji Partnerów; 2.
Komunikacji i budowaniu relacji między firmami; 3. Włączaniu Partnerów
w działania FOB.
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