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HANDLOWYCH NA STREFĘ 

ZEWNĘTRZNĄ METROPOLII 
 

 

 

 

 

Czwartek  25.10.2012 
 

10.00 rozpoczęcie konferencji  

 

 

Wystąpienie programowe 
 

 

10.30-12.00 Oddziaływanie centrów handlowych na strefę zewnętrzną metropolii 
 

 „Centra handlowe w miastach województwa śląskiego – rodzaje, typy funkcjonalne, lokalizacja” prof. dr 

hab. Krystian Heffner, dr Małgorzata Twardzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

 „Strefy oddziaływania centrów handlowych w strefie zewnętrznej metropolii” dr Piotr Gibas, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach 

 

 „Społeczne oddziaływanie wybranych centrów handlowych na strefę zewnętrzną metropolii” dr Małgorzata 

Twardzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

 „Oddziaływanie wybranych centrów handlowych na strefę zewnętrzną metropolii w ocenie przedsiębiorców” 

dr inż. Arkadiusz Halama, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

 „Centra handlowe w strukturze funkcjonalno-przestrzennej wybranych gmin zewnętrznej strefy metropolii – 

oddziaływanie w sferze samorządu lokalnego” dr Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa 
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MAŁE MIASTA 

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH 

INSTRUMENTÓW POLITYKI ROZWOJU 

LOKALNEGO 
 

Sesja I 12.15 – 14.00 Nowoczesne instrumenty rozwoju lokalnego 
 

 „Możliwości ochrony tożsamości kulturowej, społecznej, przyrodniczej i urbanistycznej małego miasta” prof. 

dr hab. inż. arch. Jan Maciej Chmielewski, prof. dr hab. Alina Maciejewska, Politechnika Warszawska,  

 

 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania przestrzenią w małych 

miastach objętych obszarem Natury 2000” dr Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie, 

 

 „Prognozowanie i ocena skutków środowiskowych planowania przestrzennego w skali lokalnej z 

wykorzystaniem systemu CommunityViz”  Jan Kazak, Stasica Katarzyna, dr hab. inż. Szymon Szewrański 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,  

 

 „Lokalna polityka gospodarki nieruchomościami w kreowaniu wartości  nieruchomości” dr Joanna 

Cymerman, Politechnika Koszalińska, 

 

 „Przestrzenne warunki konkurencyjności małych miast jako lokalnych ośrodków obsługi” dr inż. arch. 

Katarzyna Iwaszko-Niziałkowska, Politechnika Wrocławska,  

 

 „Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument polityki rozwoju lokalnego” dr Radosław Cyran, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

 

 Dyskusja 

 

14.15-15.15 Obiad 
 

Sesja II 15.15-17.00  Nowoczesne instrumenty rozwoju lokalnego 
 

 „Hałas jako stymulator procesów migracji tkanki miejskiej – studium przypadku Głogowa Małopolskiego” 

dr inż. arch. Anna Sikora, mgr inż. arch. Beata Walicka-Góral, Politechnika Rzeszowska,  

 

 „Małe miasta z funkcją przemysłową w aktywizacji obszarów peryferyjnych północnej Polski” dr hab. Jacek 

Sołtys, Politechnika Gdańska,  

 

 „Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta” mgr Michał Kowalski, 

mgr Szymon Wiśniewski, Uniwersytet Łódzki,  

 

 „Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach 

miejskich województwa pomorskiego” dr inż. Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska 

 

 „Projekty tematyczne w rozwoju lokalnym, omówienie na wybranych przykładach polskich miasteczek i wsi” 

dr inż. arch. Joanna Poczobut, Politechnika Gdańska,  

 

 „Możliwości dochodowe małych miast” dr Agata Bury, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

 

 Dyskusja 

 

18.00 Uroczysta kolacja 
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Piątek 26.12.2012 
 

Sesja III   09.00-11.00 Małe miasta– studia przypadków    
 

 „Wielkość miasta a struktura demograficzna zasobów ludzkich” dr Małgorzata Podogrodzka, SGH  

 

 „Atrakcyjność rynków pracy małych miast (dla ludności miejscowej i dojeżdżających)” dr Adam Czarnecki, 

Karelian Institute, University of Eastern Finland 

 

 „Mobilność mieszkańców małych miast w świetle dojazdów do pracy – ujęcie przestrzenne” dr Bartosz 

Bartosiewicz, Uniwersytet Łódzki,  

 

 „Rola małych miast w kształtowaniu rozproszonej sieci energetycznej opartej na lokalnej biomasie” prof. dr 

hab. Michał Jasiulewicz, Politechnika Koszalińska, 

 

 „Lokalne rynki pracy w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym na przykładzie małych miast” dr Sławomir 

Sitek, Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Uniwersytet Śląski 

 

 „Znaczenie spółdzielni mleczarskich dla małych ośrodków lokalnych-studium przypadku” dr Mirosława 

Marzena Nowak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

 

 Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów” mgr Emilia 

Gorczyczewska mgr Karolina Smętkiewicz, Uniwersytet Łódzki,  

 

 Dyskusja 

 

 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 
 

Sesja IV 11.15 – 13.00  Tendencje rozwojowe w małych miastach w Polsce  
 

 „Sieć Cittaslow – strategią rozwoju małych miast w Polsce?” mgr Agata Gruszecka-Tieśluk, Szkoła Nauk 

Społecznych IFiS PAN; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 

 

 „Ocena potencjału rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych” Dr Marcelina Zapotoczna, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  

 

 „Rozwój ośrodków wielofunkcyjnych w zbiorze małych miast województwa dolnośląskiego” dr Elżbieta 

Chądzyńska, Politechnika Wrocławska,  

 

 „Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego” mgr 

Marta Borowska, Uniwersytet Łódzki,  

 

 „Analiza potencjału gospodarczego małych miast położonych  w strefie funkcjonalnego wpływu ośrodków 

metropolitalnych w Polsce” dr Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

 

 Podsumowanie konferencji 

 

 

13.00-14.00 Obiad  


