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Duch Sewilli
Tak zatytułowano końcowe oświadczenie organizato-

rów V Europejskiej Konferencji Zrównoważonych Miast, 
która odbyła się w dniach 23-27 marca w Sewilli.

Głównym przesłaniem konferencji było upowszech-
nienie Porozumienia Aalborgskiego z 2004 roku i uzy-
skanie powszechnego wsparcia dla europejskiego ruchu 
samorządowego na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
Wśród zaledwie ośmiu reprezentantów z Polski, znala-
zła się burmistrz Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Ta-
będzka, która od wielu lat współpracuje z organizatora-
mi konferencji, a w czasie spotkań roboczych zabierała 
głos jako członek Związku Miast Polskich.

W konferencji uczestniczyło ponad 1500 osób, re-
prezentujących samorządy 51 krajów świata. W czasie 
trzech dni obrad, uczestnicy brali udział w 12 spotkaniach 
plenarnych, 32 sesjach tematycznych i 6 wydarzeniach 
o charakterze happeningu. W opinii pani burmistrz, naj-
ciekawsze sesje dotyczyły rozwiązań praktycznych. Na 
temat zwiększania mobilności transportowej i ograni-
czaniu tłoku, opowiadali głównie Hiszpanie, którzy mię-
dzy innymi na przykładzie Sewilli pokazali możliwości 
wdrażania własnych, przyjaznych środowisku przedsię-
wzięć transportowych, budowlanych i urbanistycznych. 
Można je było obejrzeć gołym okiem w Sewilli, mieście 
dążącym do zachowania równowagi między potrzeba-
mi mieszkańców i tysięcy turystów, mieście rozkopanym, 
ale cały czas realizującym długofalowe plany moderni-
zacji systemów transportowych. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się sesje, na których poruszano tematy gospo-
darki przestrzennej i ochrony gruntów oraz bardziej ra-
cjonalnego zagospodarowywania terenów w ramach 
aglomeracji dużych miast.

21 marca odbył się w naszej szkole Konkurs Przy-
rodniczy. W konkursie wzięli udział wszyscy ucznio-
wie z klas IV, V i VI. Młodzież odpowiadała na pytania 
z zakresu botaniki, zoologii i geografii. Komisja kon-
kursowa wyłoniła następujących laureatów:
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W relacji pani burmistrz, „Duch Sewilli” stał się ape-
lem do wszystkich samorządów lokalnych w Europie 
o podpisanie Porozumienia z Aalborg, które zawiera 
„10 przykazań” związanych z zarządzaniem miastami 
przyjaznymi środowisku.

Pani burmistrz wyraziła przekonanie, iż Porozumie-
nie z Aalborg będzie wyznacznikiem oficjalnej polity-
ki Komisji Europejskiej. Przypuszcza też, że na zrów-
noważony rozwój w środowisku zurbanizowanym 
przeznaczanych będzie najwięcej pieniędzy z różnych 
programów unijnych. Trzeba mieć to na uwadze i ko-
niecznie uwzględnić w modyfikacji Strategii Rozwoju 
Miasta Puszczykowa, która przewidywana jest w dru-
gim półroczu bieżącego roku.  (o.-es)
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W kuluarach obrad konferencji


