ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONGRESU
MIASTO – WODA – JAKOŚĆ ŻYCIA
(ECONOMY OF A WATER CITY)
PROFIL KONGRESU
Tematem Kongresu będzie szeroko rozumiana ekonomia miast wodnych. Nie chodzi
o samą gospodarkę wodną. Miasta wodne traktują wodę, jako ważną składową
swego rozwoju - nie tylko jako surowiec, ale także jako element krajobrazu, kultury
i gospodarki. Stąd triada: WODA – MIASTO – JAKOŚĆ ŻYCIA.
Modnym hasłem ostatnich lat są zielone miasta. Jednocześnie Polska jest krajem,
który boryka się z problemem zbyt małych zasobów wodnych. Kongres ma zwrócić
uwagę, że aby móc się rozwijać, miasta powinny się stawać zielono-niebieskimi.
Zieleń jest łatwiej zauważalnym elementem wpływającym na atrakcyjność miasta –
odnalezienie zbalansowanej pozycji dla wody w mieście wymaga więcej wyobraźni,
ale ma bardziej kompleksowy wpływ na rozwój miasta.
Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym
i środowiskiem miejskim. Ambitnym celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub
likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.
Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów
gospodarki wodnej. Musi ona uwzględniać systemy zaopatrzenia, produkcji
i dystrybucji, brać pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, zagrożenia niszczycielską
siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego, czy ryzyko suszy.
Dlatego podjęte zostaną szczegółowe rozważania opisujące relację wejścia-wyjścia.
Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja czynników wpływających na to, jak
miasto zarządza i jak może zarządzać środowiskiem wodnym. Powiązane zostaną
ze sobą jakość życia w mieście z danymi o wielkości zużycia wody, ilością ścieków
oraz z ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych, jezior, rzek i potoków.
Przywołany zostanie transport rzeczny i jego wpływ na środowisko oraz
ograniczenia, jakie stawia środowisko przed tą formą przewozów. Dotknięty
zostanie też kompleks zjawisk związanych z logistyką zaopatrzenia i dystrybucji.
Kongres będzie też okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych
wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym
środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek.

PROGRAM KONGRESU
Program Kongresu zostanie przyporządkowany trzem osiom tematycznym:

 Miasto
 Woda
 Jakość życia
Oś pierwsza: Miasto
Bez naturalnego lub sztucznego dostępu do wody, miasto nie ma możliwości
funkcjonowania. Znaczenie tego dostępu jest ważne dla każdej kategorii: miasta
jako zbiorowości mieszkańców (kategoria społeczna), miasta jako gospodarki,
i miasta jako zagospodarowanej przestrzeni. Podstawowymi atomami są ludzie
tworzący społeczność, dla której jakość życia i perspektywy jej podnoszenia są
najistotniejszą wartością.
Woda ma też wpływ na najtrudniejszą do uchwycenia kategorię oceny środowisk
miejskich - kategorię symboliczną. Woda może być istotnym elementem “ducha
miasta”, „legendy miejskiej”, „imaginarium” bazujących na historii miasta i jego
dziedzictwie.

Oś druga: Woda
Podjęta zostanie tematyka zasobów – ich utrzymania, jakości, możliwości
odtwarzania. Wskazane zostaną konfliktogenne sytuacje związane z rozchodzącymi
się oczekiwaniami, zapotrzebowaniem i możliwościami gospodarki miejskiej.
Hasłowo tematykę można sprowadzić do trzech problemów: zbyt mało wody, zbyt
dużo, zbyt brudna.

Oś trzecia: Jakość życia
Przedmiotem będzie tu refleksja nad tym, jak można włączyć wodę w mechanizm
rozwoju miasta, by nawiązać korzystną relację z jakością życia mieszkańców.
Dotknięte będą wszystkie aspekty związane z pojęciami dobrobytu i dobrostanu.
Jakość życia będzie odnoszona zarówno do sytuacji pojedynczych ludzi, jak całej
zbiorowości mieszkańców.

Musimy zatem zwrócić uwagę, że to jak zarządzamy zasobami i środowiskiem
wodnym ma znaczenie nie tylko dla nas, ale i dla następnych pokoleń. W bieżącym
rachunku konieczne jest z kolei uwzględnianie wpływu wody na możliwości
rozwoju środowiska miejskiego - konieczne stanie się więc wskazanie
konfliktogennych sytuacji i propozycja ich rozwiązania. Uwadze uczestników
zostanie również poświęcona kwestia transportu publicznego, mającego ogromny
wpływ na jakość życia w dużych miastach.

