
PROGRAM 

Warsztaty dla samorządów # 3
„Miejski klimat!” – W jaki sposób czynniki zewnętrzne, takie jak hałas,  
czy zanieczyszczenie powietrza, wpływają na naszą jakość życia?
17.03.2023 r. 

Co-Designing Inclusive Mobility

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

9:30-9:45
Powitanie oraz aktualizacja i podsumowanie działań projektu CoMobility
(Anna Nicińska)

9:50-10:35

Wykład: 
Wpływ hałasu na jakość życia w mieście i zdrowie jego mieszkańców.  
Wybrane zagadnienia
(Natalia Olszewska)

10:40-11:10

Warsztat: 
Wyniki pomiarów jakości powietrza w ramach projektu CoMobility – możliwość  
wykorzystania danych środowiskowych (wstęp do modelowania środowiskowego)    
(Nuria Castell,  Amirhossein Hassani)

11:10-11:20 Krótka przerwa

11:20-13:00

Warsztat: 
Niskobudżetowe i proste do wdrożenia interwencje na rzecz poprawy jakości  
środowiska lokalnego (doświadczenia z interwencji w szkołach w ramach  
projektu CoMobility)
(Magda Kubecka, Marta Trakul, Wiktoria Mockałło)

13:00-13:15
Podsumowanie części warsztatowej
(Anna Nicińska)

13:15-13:45 Sesja Networkingowa oraz Q&A

CoMobility korzysta z dofinansowania o wartości 2,05 miliona euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 
Celem projektu jest dostarczenie pakietu narzędzi i metod do współtworzenia zrównoważonej mobilności obszarów zurbanizowanych.

www.comobility.edu.pl
comobility@uw.edu.pl 



AGENDA 

Municipality workshop # 3
„Urban climate!” - How do external factors such as noise or air pollution 
affect our quality of life?
17.03.2023 r. 

Co-Designing Inclusive Mobility

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

9:30-9:45
Welcome, update and summary of CoMobility activities
(Anna Nicińska)

9:50-10:35

Lecture:
The impact of noise on the quality of urban life and the health of its inhabitants.  
Selected issues
(Natalia Olszewska)

10:40-11:10

Workshop: 
Air quality measurement results from the CoMobility project - potential use of 
environmental data (introduction to environmental modelling)
(Nuria Castell,  Amirhossein Hassani)

11:10-11:20 Short break

11:20-13:00

Workshop: 
Low-budget simple-to-implement interventions to improve the quality of the local 
environment (experience from CoMobility’s interventions in schools)
(Magda Kubecka, Marta Trakul, Wiktoria Mockałło)

13:00-13:15
Workshop summary
(Anna Nicińska)

13:15-13:45 Networking and Q&A session

CoMobility benefits from a 2.05 million € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The aim of the project is to provide 
a package of tools and methods for the co-creation of sustainable mobility in urban spaces.

www.comobility.edu.pl
comobility@uw.edu.pl 


