Katowice, 2013-01-20

Ekologiczny Kongres Gospodarczy
stop brudnym miejscom pracy
2013-05-11/12

Katowickie Koło Zielonych 2004 ma przyjemność i zaszczyt zaprosi ć na dwudniowy
Ekologiczny Kongres Gospodarczy,
który odbędzie się w dniach 11 i 12 maja 2013r. w Katowicach.
Zielona gospodarka to nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy w ekologicznych bran żach, ale
także dbałość o warunki pracy w już istniejących. Dlatego pomysł ten, jest dopełnieniem punktu
widzenia reprezentowanego przez Europejski Kongres Gospodarczy odbywaj ącego si ę
w połowie maja 2013.
Całość podzielona będzie na 7 bloków w tym,
na cztery bloki tematyczne:
• rozwój, w tym: badania regionalne i globalne, myślenie o przysz łości - również
w dziedzinie kultury i sztuki
• transport, także w aspekcie migracji miasto – wieś
• budownictwo, powiązane z zagospodarowaniem przestrzennym
• energia, dotycząca przemysłu i mniejszych rozwiązań
oraz trzy funkcjonalne:
• pracownicy,
• otoczenie pracy - związki zawodowe, NGOsy itp.
• pracodawcy – zielone miejsca pracy.
Prelekcje prowadzone będą w skondensowanych blokach tematycznych.
Każdy blok to 1,5h podzielone na siedem wystąpień 4 · 15 min i 3 · 5 min.
W ramach wydarzenia będą miały miejsce warsztaty, stoiska wystawiennicze, koncerty itp.
Na zakończenie przewidujemy przyznanie nagród związanych z zielonymi miejscami pracy
w Polsce w 2012 r., trzy nagrody Dobromira roku oraz anty-nagrodę Złoczy ńcy roku.

Koordynatorzy:
Maciej [Psych] Smykowski +48.603327917, maciej.smykowski@zieloni2004.pl, Albert Oszek
+48.502386995,
albert.oszek@zieloni2004.pl,Rzecznik
Prasowy: Witold Szwedkowski
+48.600505446, witold.szwedkowski@zieloni2004.pl.

Planujemy zaprosić takie osoby jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. Grzegorz Kołodko [Wicepremier i Minister Finansów w latach 1994-1997 i 20022003],
Radosław Gawlik [Wiceminister Ochrony Środowiska w latach 1997 - 2000],
Wojciech Zięba [Fair Trade],
Rebecca Harms [Współprzewodnicząca grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim]
Reinhardem Butikofer [Przewodniczący Europejskiej Partii Zielonych],
Jarema Dubiel [antyatom],
Konrad Szymański [antyatom],
prof. Mirosław Dakowski [fizyk, antyatom],
Szymon Surmacz [spółdzielnie socjalne, nowy obywatel],
dr. Janusz Korbel [Puszcza Białowieska]
Olaf Swolkień [Tiry na Tory],
Karol Templewicz [polityka transportowa].

Z poważaniem,
Maciej [Psych] Smykowski
przewodniczący
katowickiego koła Zielonych 2004
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