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Patronat honorowy: Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m. st. Warszawy 
 

Opiekun merytoryczny: prof. dr hab. inŜ. Marek Siewniak, Europejska Rada ds. Drzew (EAC) 
 

17 marca 2011 r. (czwartek) 

10:00 Otwarcie Konferencji  

Sesja I Dobór gatunków i odmian  

10:15 – 10:55 
Jakość, a wartość  drzew w publicznych terenach zieleni. Przegląd nowoczesnych, 
wartościowych, odmian drzew 
Wojciech Grąbczewski, Szkółki Grąbczewscy, Runów 

10:55 – 11:35 

 

Fitoremediacyjna rola zieleni w mieście 
prof. dr hab. Stanisław W. Gawroński, Wydział Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu, SGGW Warszawa 

11:35 – 11:50 
Preparaty do nawoŜenia i pielęgnacji terenów zielonych w miastach 
dr Piotr Pawlak, Przedsiębiorstwo Intermag Sp. z o.o., Olkusz 

11:50 – 12:00 Pytania i dyskusja 

12:00- 12:30 PRZERWA NA KAWĘ 

12:30 – 13:15 
Dobór drzew do miasta 
prof. dr hab. inŜ. Marek Siewniak, Europejska Rada ds. Drzew (EAC) 

13:15 – 13:30 
Nowe odmiany róŜ okrywowych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej 
Marta Kawka, Boot & Hortorus Sp. z o.o. 

13:30 – 14:00 

 

Partycypacja społeczna w tworzeniu systemu i zarządzaniu zielenią miejską 
dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK, Instytut Architektury 
Krajobrazu, Politechnika Krakowska 

14:00 – 14:10 Pytania i dyskusja 

14:10 – 15:10 OBIAD 

Sesja II Partycypacja społeczna, a zarządzanie zielenią miejską 

15:10 – 16:10 

Landscape Convention a udział społeczeństwa w rozwoju zieleni miejskiej na 
przykładzie Berlina 
prof. Helmuth Weckwerth, Dipl.- Ing, Technical University Berlin 
 

16:10 – 16:40 

Partycypacja społeczna ws zieleni miejskiej – od strategii do realizacji (trendy 
europejskie) 
dr inŜ. arch. Ewa Heczko –Hyłowa, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
 

16:40 – 17:10 

Konsultacje społeczne w mieście stołecznym Warszawie – wybrane praktyki 
Marcin Wojdat, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. 
Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi 

ORGANIZATOR 

 

PROGRAM IV KONFERENCJI* 
 

Zarządzanie Zielenią Miejską 
 

17-18 marca 2011r.,  
Hotel Felix  

ul. Omulewska 24, Warszawa 

WSPÓŁPRACA 

 

 

 



17:10 – 18:00 

 
Udział społeczeństwa w rozwoju zieleni miejskiej na przykładzie zaproszonych miast 
 - dyskusja panelowa prowadzenie dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz 
Ekorozwoju 
 

19:30 – 23:00 KOLACJA W RESTAURACJI „SÓL I PIEPRZ” 
Ul. Łukomska 17A, Warszawa 

18 marca 2011 r. (piątek) 

Sesja III Aspekty prawne,  zarządzanie  i finansowanie zieleni miejskiej 

9:00 – 9:40 

Udział społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną 
drzew lub krzewów  
Krzysztof Gruszecki, Radca Prawny, Inowrocław 
 

9:40 – 10:10 
Zarządzanie terenami zieleni miejskiej - warszawskie doświadczenia 
Paweł Lisicki, Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska m. st. 
Warszawy, Miejski Architekt Krajobrazu 

10:10 – 10:40 

 

Prace remontowo- konserwatorskie na terenie miasta Białegostoku i załoŜenia zespołu 
pałacowo-parkowych Branickich oraz ich finansowanie 
dr inŜ. Dorota Sikora, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 
Warszawa 

10:40 – 11:10 

 

Zarządzanie i przepływ pieniędzy na utrzymanie zieleni w Jeleniej Górze 
Michał Kasztelan, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o., Jelenia Góra 

11:10– 11:15 Pytania i dyskusja 

11:15 – 11:45 PRZERWA NA KAWE – OPUSZCZENIE POKOI 

Sesja IV 
 

11:45 - 15:00 
 

Prezentacja terenowa – zieleń Warszawy 

15 minutowa prezentacja na sali dotycząca Dzielnicy Praga Południe ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów zieleni (omówienie programów rewitalizacji parków prowadzonych w 
dzielnicy od 5 lat oraz plany na najbliŜsze lata). 

Przejście pieszo do Parku Znicza ok. 10 min 

Kameralny, ok. 2 hektarowy park, pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi. Park został załoŜony 
tuŜ po II wojnie Światowej, a w latach 2007-2008 został gruntownie zrewitalizowany. 
Zbudowano w nim m.in. 2 nowoczesne place zabaw, spektakularną, kolorową i tańczącą 
fontannę, urządzono przestrzeń rekreacyjną. 

Przejazd autokarem do Parku nad Balatonem - przestrzeń zbudowana wspólnie z 
mieszkańcami 

Powstał w latach 2009-2010. Otacza malownicze jeziorko, od laty nazywane przez mieszkańców 
„Balatonem”. Park połoŜony jest na dwóch poziomach – ze szczytu skarpy roztacza się szeroka 
panoramo okolicy. W parku znajdziemy m.in.: dwie fontanny, wodospad, zjeŜdŜalnię, którą 
moŜna zjechać ze skarpy, place zabaw, boisko do siatkówki plaŜowej, malownicze mostki itp. 
MoŜna teŜ usiąść w kawiarni, usytuowanej nad samym brzegiem jeziora – w sezonie będzie teŜ 
moŜna pływać na rowerach wodnych. Przy projektowaniu parku, ogromną rolę odegrały 
konsultacje społeczne – to okoliczni mieszkańcy wskazywali kierunki działania i są 
współautorami dzisiejszego kształtu tej przestrzeni.  

Przejazd do Parku Obwodu Praga Armii Krajowej – reprezentacyjna przestrzeń 
miejska 
Park zrewitalizowany w latach 2005-2006. Wcześniej bardzo zaniedbany. Jest w nim jeden z 
najciekawszych w Warszawie placów zabaw, fontanna, pięknie urządzona zieleń i alejki 
spacerowe, a takŜe boiska, słuŜące mieszkańcom niemal przez całą dobę. 

 
 

Ok. 15:40 

Powrót do hotelu Felix 
 

OBIAD 
*Organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość zmian w programie 

 

**Istnieje moŜliwość promocji firm podczas spotkania (wystąpienia, stoisko, rozdanie folderów, reklama  
w materiałach szkoleniowych) – szczegóły pod numerem tel.:61 307 40 53 lub szkolenia@dendros.pl 


