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Zielono mi
w mieście!

pracy na rzecz zarządzania terenami
zieleni w ramach tzw. „superbloków”,
które mogą być przykładem pozytywnego rozwiązywania wielu problemów
nękających współczesne miasta (o "superblokach" pisaliśmy w nr 12/2018 ZM) .
– Planowanie nowych inwestycji,
a przede wszystkim odnawianie istnieją-

Zwieńczeniem dwuletniego projektu „Międzysektorowa

cych według nowych zasad, jest kluczowe
i pilne – mówił S. Rueda. Określił on

współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”, prowadzonego

nową urbanizację jako kompleksowy

przez Fundację Sendzimira, była konferencja „Zieleń w miastach –

nych oraz wyjaśniał, jak w nowator-

ekosystem elementów fizykochemicz-

krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?”, która odbyła się pod

ski i zrównoważony sposób rozwijać

koniec marca w Warszawie.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się,

miasto dzięki inwestowaniu w zieleń.
jak tę filozofię można byłoby wdrożyć
w naszych miastach.

P

Drugi dzień spotkania poświęcoonad 100 uczestników konferencji

– W natłoku pracy i obowiązków

ny był dobrym praktykom w polskich

miało okazję w trakcie dwóch dni

bardzo często brakuje czasu na spotka-

miastach, które zostały zrealizowane

wykładów, debat i warsztatów

nia, podczas których można wymienić

i zidentyfikowane podczas projektu. Głos

zagłębić się w tajniki oraz poznać

się wiedzą i doświadczeniami. Projekt

zabrali m.in przedstawiciele Warszawy,

dobre przykłady związane z zarządza-

Fundacji Sendzimira postawił sobie za

Krakowa, Wrocławia i Łodzi, czyli miast

niem zielenią miejską i błękitno-zieloną

cel lepszą integrację środowiska ludzi

partnerskich projektu. Przedstawione

infrastrukturą. Konferencja była bo-

zaangażowanych w zarządzanie zielenią

koncepcje były omawiane w mniej-

wiem doskonałą platformą wymiany

w Polsce. Organizowane przez ostatnie

szych grupach, co stworzyło okazję do

doświadczeń, dzięki licznym działaniom

lata warsztaty były świetną okazją do

zadawania pytań, wymiany pomysłów

networkingowym, grom symulacyj-

pogłębionych dyskusji nad wyzwaniami,

oraz burzliwych dyskusji. Zwieńcze-

nym, debatom czy sesjom warsztato-

przed którymi stoją miasta. Konferencja

niem konferencji był panel dyskusyjny

wym. Uczestnicy, wśród których byli

pozwoliła nam zaprosić do tego dialogu

wskazujący perspektywy współpracy

przedstawiciele miast, zarządów zieleni,

jeszcze więcej miast i innych podmiotów.

międzysektorowej po zakończeniu re-

organizacji pozarządowych, instytu-

Mamy nadzieję, że będzie to świetny

alizacji projektu.

cji naukowych i firm zajmujących się

punkt wyjścia do dalszej współpracy –

– Udział w konferencji był dla mnie

zielenią w miastach, zwracali uwagę

powiedziała Judyta Łuczyńska z Fundacji

świetną okazją, aby spotkać osoby zaj-

na istotę i jednocześnie trudność, z jaką

Sendzimira.

mujące się podobnymi wyzwaniami

spotykają się w momencie komunikacji

Podczas spotkania Salvador Rueda

związanymi z miejskimi ekosystemami

i współpracy z różnymi jednostkami

z BCNecologia przedstawił autorską

i wprowadzaniem rozwiązań opartych

przy tworzeniu terenów zieleni.

koncepcję międzysektorowej współ-

na przyrodzie. Mamy te same problemy,

A. Bożecki/Fundacja Sendzimira

ale czasem różne rozwiązania i interpretacje. Jesteśmy też podobni – stawiamy
na edukację najmłodszych i widzimy
potrzebę współpracy międzysektorowej
oraz wewnątrz naszych własnych jednostek. Edukacja, zielone zamówienia,
retencja wody i plany adaptacji do zmian
klimatycznych, a także konieczne zmiany prawne wybrzmiały dla mnie szczególnie silnie – powiedziała Agnieszka
Osipiuk z poznańskiego Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
Bezpłatny udział w konferencji był
możliwy dzięki dofinansowaniu przez
Unię Europejską, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Fundację Sendzimira.
Salvador Rueda, dyrektor publicznego konsorcjum BCNecologia przedstawił koncepcję
międzysektorowej współpracy na rzecz zieleni w ramach tzw. „superbloków”
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