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Szanowni Państwo,

Zima to czas kiedy koncentrujemy się na szkoleniach i warsztatach
specjalistycznych, skierowanych przede wszystkich do osób zaangażowanych w
zarządzanie zielenią miejską i szykujemy edukacyjne akcje “sadzeniowe”, które
wiosną będą bardzo nas angażowały. Już nie możemy się doczekać żeby zobaczyć
jak liczne ogrody deszczowe, które powstały na jesieni przetrwały zimę!
Sprawdźcie sami korzystając z Mapy miejsc sprzyjających retencji.

 

Zespół Fundacji Sendzimira

Bądź na bieżąco

Czekamy na Wasze propozycje do Mapy miejsc sprzyjających retencji
 

W zeszłym roku w ramach różnych projektów stworzyliśmy wraz z mieszkańcami
miast kilkanaście ogrodów deszczowych i innych miejsc sprzyjających oczyszczaniu
deszczówki i zwiększaniu retencji krajobrazowej. Ponieważ pojęcie błękitno-
zielonej infrastruktury jest dla wielu osób ciągle nieznane, stworzyliśmy mapę, na
której zaznaczyliśmy nasze realizacje i inne przykładowe rozwiązania sprzyjające
zatrzymywaniu wody opadowej w krajobrazie miejskim. Jeśli macie inne dobre
przykłady, które warto byłoby promować koniecznie prześlijcie nam informacje, a
my umieścimy je na mapie, tak by stanowiły inspirację dla innych. Czytaj dalej

Zielona Stolica Europy już wybrana!

Tegoroczną  Zieloną Stolicą Europy  zostało holenderskie miasto Nijmegen,
zastępując tym samym niemieckie Essen. Czynniki, które pomogły Nijmegen w
otrzymaniu tego tytułu, to przede wszystkim działanie w duchu tradycji współżycia
miasta z jego przyrodą, a także włączanie mieszkańców w procesy tworzenia
wspólnej przestrzeni. Czy taki trend ma szansę zawojować Europę? Czytaj dalej

Gdzie warto być

Seminarium “Zieleń potrzebna od zaraz”, Kielce 28 luty 2018
 

Zapraszamy na seminarium dla zarządców zieleni w trakcie którego Karolina
Maliszewska przedstawi dobre praktyki, narzędzi i standardy zarządzania zielenią w
miastach, zebrane w ramach projektu "Międzysektorowa współpraca na rzecz
zieleni w polskich miastach". Seminarium organizowane przez Urząd Miasta Kielce
odbędzie się w ramach Targów Zieleni i Małej Architektury Miejskiej. Czytaj dalej

Eko-Forum poświęcone zasobom wodnym miast, Wrocław 13 marca
2018

 
Fundacja Sendzimira jest partnerem konferencji skierowanej do przedstawicieli
samorządów i biznesu. Tematem przewodnim wydarzenia będzie zrównoważona
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gospodarka wodna, a dr hab. inż. Tomasz Bergier podzieli się naszymi
doświadczeniami we wdrażaniu rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w
polskich miastach. Czytaj dalej

Spotkanie interesariuszy regionalnej grupy projektu SYMBI, Kraków 5
marca 2018

 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza przedstawicieli
przedsiębiorstw, samorządów, instytucji naukowych i wszystkich potencjalnie
zainteresowanych rozwojem gospodarki o obiegu zamkniętym i symbiozy
przemysłowej do uczestnictwa w pracach regionalnej grupy interesariuszy projektu
SYMBI (program Interreg Europa). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
michal.preisner@umwm.pl. Projekt ma na celu wspieranie polityk publicznych w
zakresie dążenia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez
rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej. Czytaj dalej

Przeczytaj koniecznie!

Raport NIK dot. zarządzania zielenią w polskich miastach
 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem NIK opublikowanym 23 stycznia. Wnioski
Najwyższej Izby Kontroli są podobne do tych jakie ujęliśmy w raporcie z badań
przeprowadzonych w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni
w polskich miastach. Czytaj dalej

Relacja z warsztatów “Innowacyjne rozwiązania błękitno-zielonej
infrastruktury w miastach”

 
Jak skutecznie wprowadzać innowacyjne rozwiązania błękitno-zielonej
infrastruktury do miast? 9 stycznia we Wrocławiu odbyły się warsztaty, podczas
których uczestnicy starali się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Czy poszukiwania
były owocne? Sprawdźcie sami w relacji z warsztatu! Czytaj dalej

“Dom w stylu kampinoskim”

W poprzednim Newsletterze polecaliśmy Waszej uwadze Wzornik architektoniczny
Puszczy Kampinoskiej. Nie przeszedł on bez echa. Temat zainteresował jednego z
redaktorów i 23 stycznia w Stołecznej Wyborczej ukazał się tekst, zwracający
uwagę na istotność tworzenia tego typu wytycznych, w szczególności na obszarach,
które posiadają unikalny, historyczny rodzaj zabudowy. Czytaj dalej
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