Konferencja „IV Forum Green Smart City”,
Podstawową i stałą czynnością organizmów żyjących na Ziemi jest oddychanie
– towarzyszy wszystkim od narodzin do
śmierci, a zła jakość powietrza szkodzi naszemu zdrowiu i środowisku, prowadzi do
pogorszenia jakości oraz skrócenia życia,
a także wielu strat w dziedzinach społeczno-ekonomicznych.
Według danych EEA, European Environment Agency, Polska od wielu lat ma
najbardziej zanieczyszczone powietrze
ze wszystkich członków Unii Europejskiej,
a jakość powietrza w Krakowie, Warszawie i innych polskich miastach niszczy
zdrowie mieszkańców.
Nadzieją na lepszą, zdrowszą przyszłość jest rosnąca świadomość społeczeństwa oraz intensywne wysiłki na rzecz
poprawy jakości powietrza, podejmowane
przez różne środowiska. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od
wielu lat stara się aktywnie wspierać inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza.
Jednym z przejawów tej działalności jest
konferencja „IV Forum Green Smart City”,
która już na stałe wpisała się do kalendarza. W tym roku w dniach 19-20 listopada,
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, Gminy Miejskiej Kraków oraz
sponsorów, m.in. Philips Lighting Polska,
spotkają się reprezentanci władz, eksperci, naukowcy z krakowskich i międzynarodowych instytucji oraz zainteresowani
tematem. W dyskusjach panelowych,
poprzedzonych referatami wprowadzającymi, będą wspólnie szukać rozwiązań.
Organizatorzy przewidują udział ok. 200
uczestników.
Forum Green Smart City wspiera działania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w trosce
o czyste powietrze i inteligentne miasta
dopasowane do potrzeb mieszkańców.
Podczas konferencji zostaną poruszone
m.in. tematy dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej polskich domów
oraz zapobiegania pogłębianiu się ubóstwa energetycznego. Uczestnicy spróbują
odpowiedzieć na pytania: czy elektromobilność jest dobrą odpowiedzią na zły stan
powietrza, a także jak zachęcić mieszkańców do przesiadania się z samochodów
do komunikacji zbiorowej.
W tym roku organizatorzy przedsięwzięcia kładą szczególny nacisk na roz-
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powszechnienie wiedzy o szkodliwości złej
jakości powietrza wśród jak największej
liczby mieszkańców Krakowa i województwa małopolskiego oraz identyfikację efektywnych sposobów edukowania lokalnych
społeczności w walce ze złym stanem
powietrza, transportu ekologicznego oraz
eliminacji stosowania opału niskiej jako-

ści. Konferencja organizowana jest przez
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego oraz Związek
Uczelni InnoTechKrak.
mgr inż. Anna Orchel-Szeląg
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
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