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7 MAJA 2015 r. (czwartek)
10:00
Sesja I

Otwarcie Uroczyste Konferencji – wystąpienie Burmistrza Miasta
ZARZĄDZANIE DRZEWOSTANEM – DOBRE PRAKTYKI

10:20–10:50

Symptomy wizualne niebezpiecznego drzewa. Język ciała
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak Europejska Rada ds. Drzew

10:50–11:10

Problemy nadzoru w trakcie eksploatacji istniejących terenów zieleni
Zofia de Mezer – Uciechowska, „Park Ekspert”

11:10–11:40
11:40–11:55

Zastosowanie drzew w warunkach ograniczonej przestrzeni miejskiej
– dobór, prowadzenie, pielęgnacja
Grzegorz Falkowski, Związek Szkółkarzy Polskich
Maszyny do pielęgnacji terenów zieleni- nowe technologie i trendy
Paweł Przywózki, Husqvarna Poland Sp. z o.o.

11:55-12:05

Pytania i dyskusja

12:05–12:35

PRZERWA NA KAWĘ – POKAZ NA ZEWNĄTRZ

Sesja II

TRENDY I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

12:35–12:55
12:55–13:10
13:10–13:30
13:30–13:45
13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:35

Rewitalizacja rzek miejskich i nadbrzeży
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska
Magia wody – fontanny brakujący element polskich miast
Jacek Kopeć, Korro Plus
Rowerowe Place Zabaw jako sposób na rewitalizację terenów zielonych i integrację
lokalnej społeczności
arch. Konrad Muraszkiewicz i Maciek Kucbora, VeloProjekt
Technologia Hydrobox – możliwości zastosowania w zieleni miejskiej
dr Krzysztof Lejcuś, Geotabo Sp. z o.o.
Jakie wymagania należy stawiać przy zakupie urządzeń zabawowych – praktyczne rady
Andrzej Drożdżal, FIOR Sp. z o.o.
Siłownie zewnętrzne Herkules jako baza dla tworzenia wielopokoleniowych placów
rekreacji ruchowej - problematyka prozdrowotna, socjologiczno-psychologiczna,
kulturowa
Jolanta Syska, Herkules
Otwarta przestrzeń publiczna (projekt Miejski Salon, Bus with Us - projekt paneli na
przystankach w Gdyni , City Transformers - projekt stolików w Gdyni)
Dominika Janicka, Ewelina Gdak, Michał Gdak
Pracownia Przestrzeni Publicznej - Institute of Design Kielce

14:35–14:50

Pytania i dyskusja

14:50–15:40

OBIAD

Sesja III

ZARZĄDZANIE ZIELENIĄ MIEJSKĄ – DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE

15:40–16:00

Wystąpienie firmy specjalistycznej **

16:00–16:20

Systemy do nasadzeń drzew na terenach zurbanizowanych
Paweł Kapelanowski, GCL Sp. z o.o.

16:20–16:40

Zieleń Ozorkowa
Monika Królewiak-Sęk, Urząd Miejski w Ozorkowie

16:40–16:55

Zarządzanie terenami zieleni miejskiej w Płocku
Ryszard Dudzic, ogrodnik miejski, Urząd Miasta Płocka

16:55–17:20

Ptaki w zieleni miasta Szczecinek
dr inż. Andrzej Brusiło, Nadleśnictwo Szczecinek

17:20–17:45

Panel dyskusyjny

18:00-19:00

Rejs statkiem po jeziorze Trzesiecko

19:30–23:00
Sesja IV
08:00–15:30

KOLACJA INTEGRACYJNA
ZEBRANIE ANKIET I LOSOWANIE NAGRÓD (m. in. wysokościomierza)
8 MAJA 2015 r. (piątek)
PREZENTACJA TERENOWA

Zwiedzanie i omówienie wybranych terenów zieleni
Zieleń Szczecinka

Pokaz dotyczący pomiaru statyki drzewa metodą tensometryczną Elasto-Inklino
prowadzony przez prof. dr hab. Marka Siewniaka (EAC)
Park miejski w Szczecinku rozciągający się wokół jeziora Trzesiecko, został utworzony w latach 1875-1903.
W większości były to tereny osuszone w wyniku obniżenia poziomu jeziora w 1868 roku. Najstarsze fragmentu Parku znajdują się
w pobliżu Zamku Książąt Pomorskich, dzisiejszego Centrum Konferencyjnego Zamek odrestaurowanego w latach 2007-2013.
Zabytkowa cześć parku rozciąga się od stadionu „Darzbór” do ulicy Lelewela, przylegająca do północno – wschodniego brzegu
jeziora. Wzrost znaczenia Szczecinka jako miasta wypoczynkowego spowodował korzystne zmiany w obrębie parku poprzez
przedłużenie szlaku spacerowego w kierunku wybudowanej w 1910 roku Wieży Bismarcka. Na okres 1925-1927 przypadał
istotny etap powiększania parku związany z budowa stadionu, przystani żeglarskich, pomostów. W oparciu o zmodernizowany
plan przestrzenny, po osuszeniu brzegów jeziora wytyczono nowe aleje i skwery. W latach 1933-1934 wprowadzono zmiany do
założeń parkowych. Miejsce starego zamkowego ogrodu zajął dzisiejszy Ogród Róż. Naprzeciwko obecnego LO im. Ks. Elżbiety
powstał Plac Mozarta z Muszlą koncertową, która towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Do architektury parkowej wprowadzono
rozwiązania sentymentalne i romantyczne przejawiające się np. wyodrębnieniem skwerów otoczonych żywopłotami,
alegorycznymi figurami i fontannami. Po jeziorze kursowały na Mysią Wyspę statki spacerowe. Park wydłużył się w kierunku
zachodnim w stronę dzisiejszego campingu. Ostatecznie po wielu zmianach park uzyskał ciekawy eklektyczny styl harmonizujący
z pensjonatową zabudową ul. Ordona i do dzisiejszego dnia stanowi imponujący kompleks zieleni o wyjątkowych walorach
estetycznych. Dzięki uczestnictwu w wyjątkowym programie o proekologicznej inicjatywie Civitas Renaissance, m.in. po
jeziorze Trzesiecko kursują, jak za dawnych lat tramwaje wodne i wodne taksówki, a na brzegu jeziora na wszystkich czekają
piękne miejsca służące rekreacji i wypoczynkowi. Rewitalizacja Parku miejskiego w Szczecinku, dzięki której park zyskał nowe
tchnienie, przyniosła w 2013 roku główną nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, na
najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, w kategorii „Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni”. 7
listopada 2013 roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy w Parku miejskim z rąk głowy państwa – Bronisława
Komorowskiego.

Ogrody tematyczne Hortulus w Dobrzycy
Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy zostały założone w 1992 roku. Ich realizacja wciąż trwa. Obecnie do zwiedzania
dostępnych jest 28 różnych ogrodów tematycznych. Łącznie zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin, w
tym gatunki egzotyczne oraz unikalne.
Powierzchnia ogrodów to ponad 4 ha. Istotą tych ogrodów jest pokazanie układu roślin w kompozycjach ogrodowych i ich
zastosowanie w poszczególnych ogrodach (stąd brak tabliczek z nazwami). Ogrody są podzielone tematycznie. Są wśród nich
klasyczne, jak: japoński, francuski, śródziemnomorski, oraz te związane ze środowiskiem: ogród kamienny, skalny i wodny. Są
też ogrody użytkowe, jak ziołowy, czy warzywny. Dużą grupę stanowią ogrody zmysłów, zaprojektowane w stylu angielskim.
Wśród nich są te, które pobudzają głównie wzrok – to ogrody barw: biały, niebiesko–żółty, lila–róż, purpury i ognia, słoneczny
oraz ogród cienia. Inne należą do grupy ogrodów zmysłu powonienia. Majstersztykiem w tej grupie jest ogród pachnący, w
którym zgromadzono rośliny o wonnych kwiatach, liściach, pędach a nawet korzeniach. W tej grupie ogrodów są też trzy różne
ogrody ziołowe oraz wspaniałe rosarium, bardzo atrakcyjne szczególnie w okresie letnim. Ciekawą grupę stanowią ogrody
dźwięku (zmysłu słuchu), w których gra cisza..., szelest..., szum.... To ogród traw oraz ogród wodny.
Na terenie ogrodów znajdują się również grota, jaskinia, platforma widokowa oraz liczne elementy małej architektury (mosty,
pergole, trejaże, fontanny, rzeźby) oraz centrum ogrodnicze i market.

Ok. 16:30

POWRÓT DO SZCZECINKA

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
Zdjęcia wybranych terenów zieleni które będą zaprezentowane są dostępne na www.dendros.pl – zakładka aktualne szkolenia

** Istnieje możliwość promocji firm i ich produktów podczas konferencji poprzez:
Wystąpienie podczas konferencji (15 min)
Rozdanie ulotek/folderów
Zamieszczenie oferty w materiałach (2 strony A-4)
Więcej informacji pod numerem 792 989 033 lub promocja@dendros.pl

Niniejszy program konferencji podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie,
przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

