
17 września 2018 r. (poniedziałek) 

9:30  Rejestracja uczestników – bufet kawowy 

10:00 Otwarcie Uroczyste Konferencji  

Sesja I KONSULTACJE SPOŁECZNE I KONTROLA DRZEW PRZYULICZNYCH 

10:10–10:30 

Oczekiwania społeczeństwa, a nieuświadomione korzyści płynące z obecności zieleni 

przyulicznej  

dr Krzysztof Herman, SGGW Warszawa 

10:30–10:50 

Jak dobrze prowadzić konsultacje społeczne w związku z uzasadnioną wycinką 

drzew przyulicznych – praktyczne rady 

arch. kraj. Magdalena Garczarczyk, APAK/Projekt Zieleniak, Poznań 

10:50–11:10 

Ronda i skwery – przegląd ciekawych realizacji 

prof. nadzw. dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

11:10–11:40 
Szacowanie ryzyka upadku drzewa z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa 

dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, SGGW Warszawa  

11:40-12:00 Pytania i dyskusja 

12:00–12:30 PRZERWA NA KAWĘ 

Sesja II UTRZYMANIE ZIELENI PRZYULICZNEJ 

12:30–12:50 

Konieczność optymalizacji stosowania chlorku sodu w celu ograniczenia 

uszkadzania drzew przyulicznych 

dr hab. Jacek Borowski prof. SGGW, SGGW Warszawa/Polskie 

Towarzystwo Dendrologiczne 

12:50–13:05 
Odsalax – aktywny system ochrony roślin przed solą drogową 

Jarosław Kozak, Centrum Badawczo-Produkcyjne "Alcor" Sp. z o.o. 

13:05–13:25 Inwentaryzacja czyli jak zarządzać zielenią przyuliczną - wystąpienie promocyjne** 

13:25–13:45 
Najnowsze technologie poprawiające warunki rozwoju drzew przyulicznych 

dr inż. Jan Łukaszkiewicz, SGGW Warszawa 

13:45–14:05 Wystąpienie promocyjne** 

14:05–14:25 
Drogowe standardy drzewa w inwestycjach 

dr inż. Marzena Suchocka, SGGW Warszawa 

14:25–14:40 Pytania i dyskusja 

14:40–15:40 OBIAD 
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Sesja III 
KIERUNKI ROZWOJU I KSZTAŁTOWANIA ZIELENI PRZYULICZNEJ 

 – PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ  

15:40–17:00 

Prelegenci: 

 Grażyna Rącka, Miejski Zarząd Dróg w Opolu 

 Ewa Pawelec -Sołowow, Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług 

Komunalnych Sp. z o.o., Kielce 

 Tomasz Tosza, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Jaworzno 

 Krzysztof Górnicki, Zarząd Zieleni m. st. Warszawy 
 

Zaprezentowane referaty będą zawierały m.in. następującą tematykę: 

 Ciekawe projekty zieleni przyulicznej 

 Inwentaryzacja zieleni przyulicznej (czy i w jaki sposób jest prowadzona) 

 Drzewa przydrożne w procesie inwestycyjnym – stosowane procedury, 

standardy 

 Skutki stosowania soli w zimowym utrzymaniu dróg, rozmiar strat, 

stosowane ochrony 

 Zagospodarowanie rond, skwerów (przykłady) 

 Łąki kwietne w pasie drogowym 

 Jak radzić sobie z dewastacją i parkowaniem samochodów 
 

17:00–17:30 PRZERWA NA KAWĘ 

17:30 

Studium panelowe z udziałem wykładowców sesji III i uczestników 

konferencji  

„Zieleń przyuliczna – różne punkty widzenia” – czy da się je pogodzić? 

Zaproszeni paneliści: 

 Monika Domanowska, dr arch. kraj., Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie  

 Paweł Lisicki, Zastępca Dyrektora, Biuro Ochrony Środowiska m.st. 

Warszawy, Miejski Architekt Krajobrazu 

20:00 
KOLACJA W RESTAURACJI 

ZEBRANIE ANKIET I LOSOWANIE NAGRÓD  

18 WRZEŚNIA 2018 r. (wtorek) 

07:00 -8:30 Śniadanie w hotelu i opuszczenie pokoi 

Sesja IV PREZENTACJA TERENOWA  

08:50 Zbiórka przy recepcji hotelowej 
 

Zwiedzanie i omówienie wybranych terenów zieleni  
 przejazd ul. Waszyngtona do al. Jerozolimskich (Śródmieście) - plac Powstańców Warszawy inwestycja z 

2017 r. nasadzenia bylinowe  
 przejazd ul. Świętokrzyską zieleń zrealizowana w 2017 r. - inicjatywa z Budżetu Partycypacyjnego 

- finalnie inwestycja za 5 500 000 zł  

 przejazd ul. Królewską na pl. Grzybowski  
 przejazd ul. E. Plater - zieleń w gabionach - jako przykład zieleni zaaranżowanej tymczasowo w związku 

z planowaną budowa parkingu podziemnego 

 przejazd ul. Marszałkowską - pokazanie zieleni zrealizowanej około 15 lat temu - jak wygląda proces 
degradacji co przeżyło , co powinniśmy zmienić, jakie są plany  

 pl. Konstytucji - zastosowanie terra way (nawierzchni mineralno - żywicznej) w misach drzew 
- Pl. Politechniki nasadzenia bylinowe - wjazd od pl. Unii Lubelskiej na Trakt Królewski - al. Ujazdowskie 

- Nowy Świat -Krakowskie Przedmieście 
 przejazd do al. Jana Pawła II - zieleń do przebudowy 
 przejazd al. Niepodległości do ul. Wawelskiej na której będzie w tym czasie prowadzona inwestycja 

Zielona Ściana - budowa  2 km zieleni stanowiącej parawan oddzielający od Trasy 
Łazienkowskiej - inwestycja za około 8 mln złotych  

 

Ok. 14:00 
POWRÓT DO HOTELU 

OBIAD 
 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programu 
 

** Chcesz dotrzeć z ofertą Twojej firmy do Uczestników konferencji? 
Oferujemy następujące formy promocji: 

- wystąpienie promocyjne (15 min) 
- rozdanie katalogów/folderów 

-  umieszczenie reklamy (2 kartki A-4) w materiałach szkoleniowych, 
- stoisko 

- zamieszczenie logotypu na naszej stronie 
 

Szczegóły: 
Dendros –konferencje i szkolenia 

tel. 61 307 40 53 
szkolenia@dendros.pl 


