
Szkolenie w Zabierzowie 09-10.05.2013 r. 

Fundacja AERIS FUTURO i Urząd Gminy w Zabierzowie mają przyjemnośd zaprosid Paostwa na    

szkolenie : 

„Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi - szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji 

oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”, 

które odbędzie się w dniach 9 i 10  maja 2013r.  w sali  Samorządowego Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Zabierzów ul. Szkolna 2 32-080 Zabierzów 

 

Ideą przyświecającą organizatorom szkolenia jest przekazanie fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk 

w zakresie zarządzania, pielęgnacji oraz projektowania zadrzewieo na terenie gminy. 

Program szkolenia 

 

DZIEŃ I – 9  maj (czwartek), godz. 8:45 

 

1. Drzewa przydrożne i ich rola, funkcje życiowe drzewa - ok. 60min. - mgr inż. leśnictwa Tomasz 

Jaworski-specjalista d/s utrzymania zieleni UJ. 

2. Zasady prawidłowej pielęgnacji drzew, w tym jak napisad specyfikacje, czyli jak nadzorowad 

odbierad prace - ok. 60min.- mgr inż. Jarosław Tabor - Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu 

Miasta Krakowa- Referat Ochrony Zieleni  

3. Przerwa kawowa – 20 min. 

4. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym. Projektowanie alei. Wybór, sadzenie i jakośd   

materiału szkółkarskiego - ok. 60min. - mgr inż. Katarzyna Mucha, architekt krajobrazu, mgr inż. 

Anna Becker architekt krajobrazu   

5. Diagnostyka stanu drzewa -Tomasz Jaworski - ok.120 min - mgr inż. leśnictwa Tomasz Jaworski-

specjalista d/s utrzymania zieleni UJ. w tym dwiczenia w terenie. 

6. Poczęstunek połączony z dyskusją podsumowującą 

 

DZIEŃ II – 10 maj  2013, godz. 8:45 

 

1. . Komunikowanie kwestii związanych z drzewami społecznościom lokalnym - ok. 40min. - mgr inż. 

Katarzyna Mucha architekt krajobrazu  

2. Decyzje o wycince - wydad czy nie wydad i na jakiej podstawie - ok. 120 min.- mgr inż. Jarosław 

Tabor - Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa - Referat Ochrony Zieleni. 

3. Przerwa kawowa  20min w połowie prelekcji. 

4. Przyrodnicza waloryzacja drzew - jak dokonad oględzin drzewa pod kątem gatunków 

chronionych – dr inż.  Przemysław Szwałko - Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania 

Środowiska - Główny Specjalista ds. kształtowania systemu przyrodniczego - ok.3 godz. 

 -po 2 godz.  Poczęstunek  

5. Po poczęstunku dwiczenia w terenie-prowadzi Przemysław Szwałko,  

 

 

Szczegółowych informacji udziela:  

Janusz Hytroś                                                                                                                                                             

tel. 726-003-970  

mail.: jhytros@aerisfuturo.pl  

mailto:jhytros@aerisfuturo.pl

