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Program  
II Konferencja „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i 
możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii” 

 

Data: 30 września  2019 
Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec 
Organizatorzy:  

 

Czas Wystąpienie Prezentujący 

09.30-10.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna Sala konferencyjna 

10.00 - 10.15 Powitanie i przedstawienie programu IMGW - PIB 

10.15 - 10.30 

TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie 

lokalnych działań adaptacyjnych – przykłady dobrych 

praktyk 

Mariusz Adynkiewicz-Piragas 

– IMGW – PIB PP1 

10.30 – 10.45 

Susza czy powódź w kontekście zmian klimatycznych – 

przykłady działań adaptacyjnych w projektach 

międzynarodowych 

 Mariusz Adynkiewicz – 

Piragas IMGW-PIB PP1 

10. 45 – 11.05 
Mała retencja w warunkach zmian klimatu na terenie 

miast i obszarów wiejskich 

Sylwia Horska – Schwarz 

Fundacja Ekologiczna 

Zielona Akcja PP4 

11.05 – 11.20 
Ochrona klimatu w skali lokalnej na przykładzie powiatu 

żarskiego  

Tomasz Żółkiewicz – 

Fundacja Natura Polska PP5 

11.20 – 11.40 

Świadomość społeczna  zmian klimatu – co zachęca 

mieszkańców do podejmowania praktycznych działań 

łagodzących skutki zmian klimatu 

Irena Krukowska-Szopa 

Fundacja Ekologiczna 

„Zielona Akcja” PP4  

11.40– 12.10 Przerwa kawowa  

12.10– 12.25 Zmiany klimatu i ich wpływ na seniorów    Jurgen Fromberg Güsa – PP2 

12.25 – 12.45 

Edukacja młodzieży o zmianach klimatu w rejonie 

transgranicznym. Sprawozdanie z 

przeprowadzonych działań w zakresie 

mikroadaptacji. 

 

 Frank Lehmann SAPOS 

gGmbH– PP3 
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12.45 – 13.30 

Dyskusja w grupach: Jakie zjawiska związane ze 

zmianami klimatu obserwujemy w swojej okolicy ? 

Jakie działania już podejmujemy i jakie  możemy 

podejmować jako mieszkańcy, organizacje,  samorząd 

? Jak możemy współpracować regionalnie i 

transgranicznie w tym zakresie ? 

Moderacja dyskusji w 

mniejszych grupach 

13.30 – 14.15 
Relacje z dyskusji w grupach. 

Podsumowanie konferencji   

 IMGW-PIB  

Fundacja Ekologiczna 

„Zielona Akcja” 

14.15 – 15.00 Lunch  

 
 


