SMART&GREEN. O zieleni miejskiej w międzynarodowym gronie
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Skuteczne zarządzanie zielenią miejską jest ważnym zadaniem władz lokalnych, a zarazem
obszarem aktywności obywateli. W celu wymiany doświadczeń w tym zakresie Prezydent
Jacek Majchrowski zaprosił zagraniczne miasta partnerskie i organizacje do udziału w
międzynarodowym seminarium „SMART&GREEN”. Wydarzenie odbyło się w Krakowie w
dniach 22-23 maja 2017 r.

Zieleń w obszarze zurbanizowanym pełni wiele funkcji: zielonych płuc,
architektoniczną, dekoracyjną, społeczną i rekreacyjną. To forum dające duże
możliwości współpracy: mieszkańców, organizacji pozarządowych, ale także miast.
Dlatego Kraków zwrócił się do swoich zagranicznych partnerów z propozycją udziału
w międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce zrównoważonego zarządzania
miejskimi terenami zielonym.
– Idea smart & green – idea rozwoju inteligentnych, zrównoważonych, zielonych miast
doskonale oddaje aktualne dążenia Krakowa. I cieszę się, że ten ważny dla nas temat
możemy przedyskutować w międzynarodowym gronie ekspertów, że jak zawsze w
istotnych dla nas sprawach, i tutaj możemy liczyć na wsparcie zaprzyjaźnionych miast
partnerskich – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas otwarcia
seminarium Smart & Green.
W seminarium wzięłi udział liczni przedstawiciele miast partnerskich Krakowa m.in.
Magali Fronzes, wicemer ds. przyrody i zieleni Bordeaux (Francja), Elisabeth Fournier,
Sekretarz Generalny Organizacji Hortis (Francja), Ellen-Birgitte Strømø, koordynator
ds. zmian klimatu w Trondheim (Norwegia), dr Digby Whyte, dyrektor generalny
World Urban Parks, Torsten Wilke, koordynator ds. zieleni miasta Lipska (Niemcy),
János Girán, Przewodniczący Komisji Rady Miasta Peczu ds. Rozwoju i Usług
Publicznych (Węgry) oraz Tamaz Darchidze, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Tbilisi
(Gruzja).
OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA - Konferencja
OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA - Skwer miast partnerskich
Pierwsza – teoretyczna – część konferencji została zorganizowana w formie trzech
paneli tematycznych:
- Parki kieszonkowe i zielone mikro-przestrzenie w mieście jako odpowiedź na
potrzeby mieszkańców. Partycypacja mieszkańców w procesie projektowania terenów
zielonych.- Zieleń w mieście jako istotny element walki ze smogiem. Kompleksowe
kształtowanie systemu terenów zieleni jako elementu urbanistycznej tkanki miasta.
- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez przekształcanie ich w tereny
zieleni. Rzeka w mieście – zagospodarowanie bulwarów wzdłuż rzek oraz tworzenie
parków rzecznych.
Seminarium uzupełniła prezentacja krakowskich rozwiązań w zakresie zarządzania

zielenią uwieńczona wspólnym sadzeniem roślin na skwerze miast partnerskich
Krakowa (Park Henryka Jordana, 23 maja). Centralny element tego skweru stanowi
lipa podarowana miastu Kraków przez Burmistrza szwedzkiego Göteborga Ann-Sofie
Hermansson. Jak podkreśliła reprezentująca Göteborg na krakowskiej
konferencji Cecilia Dalman Eek - Przewodnicząca Komisji ds. Parków i Rekreacji Rady
Miasta Göteborg - lipa ta jest potomkinią najstarszych nasadzeń parkowych
w Göteborgu. Lipy zasadzone nad rzeką w Göteborgu w 1770 r. przez ówczesnego
Burmistrza Daniela Petterssona pochodziły z Holandii, a niektóre z nich wciąż cieszą
oko mieszkańców szwedzkiego miasta. Teraz "göteborska" lipa rośnie także w
Krakowie.
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