ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Los drzew przydrożnych leży w rękach lokalnych samorządów i zarządców dróg.
Pomimo, że aleje przydrożne pełnią bardzo ważne funkcje w krajobrazie, wiedza na temat
ich utrzymania i planowania wciąż jest niewystarczająca. Dlatego też Towarzystwo Przyjaciół
Słońska „Unitis Viribus” wraz z Gminą Słońsk pragną zaprosić osoby odpowiedzialne za
utrzymanie drzew przy drogach na dwudniowe szkolenie nt: „Drzewa w otwartym krajobrazie
- instrukcja obsługi”. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowana w przystępny sposób
wiedza m.in. na temat oceny stanu drzew, diagnozowania zagrożeń i minimalizowania
ryzyka upadku, projektowania nowych nasadzeń i podejmowania decyzji administracyjnych o
wycince drzew. Uczestnicy otrzymają w ramach materiałów szkoleniowych najnowsze
publikacje Fundacji Ekorozwoju z programu Drogi dla Natury – Aleje skarbnice przyrody oraz
Aleje podręcznik użytkownika.
Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach ogólnopolskiego projektu „Drogi dla Natury –
kampania na rzecz zadrzewień” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin szkolenia: 3 i 4 kwietnia 2013 w godzinach od 8.00 do 15.00
Miejsce: Świetlica Wiejska w Słońsku, ul. Parkowa 2
W załączeniu znajdą Państwo szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.
Serdecznie zapraszamy
Janusz Krzyśków
Wójt Gminy Słońsk

Izabella Engel
Prezes TPS „Unitis Viribus”

Dodatkowych informacji udziela:
Jacek Engel, tel. 95 757 22 12, lub 691 38 42 42, e-mail: jacek@hoopoe.com.pl
Zapraszamy na nasze strony: www.aleje.org.pl, www.tps-unitisviribus.org.pl, www.slonsk.pl

Program
3 kwietnia 2013, środa
8:00
8:15

8:15
8:45

Powitanie, otwarcie warsztatu
Drzewa przydrożne ‐ funkcje drzewa w krajobrazie,
historia

mgr inż. Izabella Engel, TPS
„Unitis Viribus”

8:45

10:00 Przyrodnicza waloryzacja drzew– jak dokonać
oględzin drzewa pod kątem gatunków chronionych

mgr inż. Jacek Engel, Biuro
Ekspertyz Środowiskowych

10:00 10:15 Przerwa kawowa
10:15 11:15 Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym

dr inż. Monika Ziemiańska,
Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu

11:15 12:00 Komunikowanie kwestii związanych z drzewami
społecznościom lokalnym

mgr Anna Szmigiel‐Franz –
Fundacja EkoRozwoju

12:00 12:30 Lunch
12:30 14:00 Projektowanie alej, wybór materiału szkółkarskiego,
sadzenie, pielęgnowanie

dr inż. Monika Ziemiańska

14:00 15:00 Wyjazd w teren na miejsce modelowego sadzenia

4 kwietnia 2013, czwartek
8:00

10:00 Zasady prawidłowej pielęgnacji drzew, w tym jak
napisać specyfikację zlecenia oraz jak nadzorować
i odbierać prace

10:00 10:20 Przerwa kawowa
10:20 12:00 Decyzje o wycince ‐ wydać czy nie i na jakiej
podstawie

12:00 12:30 Lunch
12:30 14:30 Diagnostyka stanu drzewa ‐ wykład + zajęcia
w terenie
14:30 15:00 Podsumowanie szkolenia i ewaluacja

mgr inż. Jacek Szymaniak,
Zakład pielęgnacji i
kształtowania zieleni GAJA
Krzysztof Górecki, kierownik
referatu gospodarki
nieruchomościami i ochrony
środowiska UMiG
Twardogóra
mgr inż. Jacek Szymaniak
mgr inż. Jacek Engel

