"Ogród nad głową..." - warsztaty dla gmin

Jednym z elementów szwajcarskiego programu „Ogród nad głową, czyli szwajcarskie zielone
dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na
rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu” są warsztaty dla gmin odbywające się cyklicznie
w różnych miastach Polski.

Warsztaty „Ogród na głową” są przeznaczone dla przedstawicieli gminnych urzędów. Wykłady
i konsultacje ze specjalistami mają pomóc im w opracowywaniu projektów zielonych dachów i
żyjących ścian
Celem warsztatów jest edukacja samorządów gminnych w zakresie planowania i wdrażania nowych
technologii dla zieleni, takich jak zielone dachy i żyjące ściany. Wykłady i konsultacje w gronie
specjalistów mają pomóc gminom w opracowaniu projektów zielonych dachów i żyjących ścian.
Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, będąc jednym z organizatorów warsztatów, jednocześnie
jest odpowiedzialne za jego merytoryczną część.
Pierwsze warsztaty odbyły się w Krakowie 17 stycznia br. Poruszano na nich tematykę zagadnień
technicznych i prawnych dotyczących nowych technologii dla zieleni. Specjaliści z Polski i Szwajcarii
starali się zachęcić urzędników do zmiany myślenia o zielonych dachach i ścianach jako kosztownych
inwestycjach trudnych do zrealizowania. Przykłady realizacji polskich miały uzmysłowić słuchaczom
nie tylko korzyści przyrodnicze i ekonomiczne zielonych dachów i ścian, ale też aspekty prawne
zachęcające do inwestowania w tego typu technologie.
Na kolejnych warsztatach, które odbyły się 17 kwietnia br. we wrocławskiej Hali Stulecia zajmowano
się przede wszystkim aspektami wykonawczymi zielonych dachów i żyjących ścian. Wykładowcy
z PSDZ przedstawili prezentacje dotyczące procesu projektowego oraz inwestycyjnego we wdrażaniu
nowych technologii dla zieleni. Marta Weber-Siwirska w swojej prezentacji poruszyła temat
wykonywania projektu zagospodarowania zielonego dachu oraz doboru gatunkowego roślin na dachy.
Następnie Daniel Skarżyński wyjaśnił słuchaczom na czym polega specyfikacja techniczna do projektu
zielonej ściany oraz jak ustrzec się błędów w jej projektowaniu. Kolejny wykładowca PSDZ, Bogusław
Czech opisał różnice w konstrukcjach zielonego dachu dokonując porównania dachów systemowych
i nie systemowych, a tym samym wymieniając wady i zalety każdego rozwiązania. Ostatni
z prelegentów, Jarema Andrzej Rabiński poprowadził dyskusję dotyczącą roli inspektora nadzoru przy
inwestycjach związanych z zakładaniem zielonych dachów i ścian.

W dalszej części spotkania przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie dzielili się swoimi
spostrzeżeniami na temat inwestycji w zielone dachy i żyjące ściany. Urzędnicy prezentowali
dotychczasowe prace związane z projektem, wykonane na wcześniejszych etapach, tj. analizy,
inwentaryzacje, obliczenia, proponowane rozwiązania. Na bazie tych informacji w kolejnej części
spotkania odbyła się dyskusja nad indywidualnymi propozycjami poszczególnych gmin. Ponieważ
w spotkaniu uczestniczyły firmy związane z branżą zielonych dachów i ścian, przedstawiciele gmin
mieli jednocześnie możliwość konsultacji z wieloma profesjonalistami w zakresie technologii
i materiałów.

Żywa ściana we wrocławskim Zoo
Jednym z punktów spotkania było wystąpienia przedstawiciela gminy Niepołomice, Stanisława
Nowackiego, który zaprezentował przebieg Dni Zielonych Dachów w gminie. Wydarzenie to jest
kolejnym etapem realizacji programu. S. Nowacki przybliżył słuchaczom ideę Dni Zielonych Dachów
oraz sposoby ich realizacji mające na celu zainteresowanie społeczności gminnej rolą zielonych
dachów i żywych ścian.
Dodatkowym punktem warsztatów była krótka wycieczka do wrocławskiego ZOO, mieszczącego się
nieopodal Hali Stulecia. W ostatnich latach na terenie ZOO powstały zielone dachy i żywa ściana we
wnętrzu, toteż wycieczka miała charakter poglądowy związany z tematyką warsztatów. Po obiektach
oprowadzał grupę Jacek Jerzmański, zajmujący się zielenią na terenie obiektu. Udzielił on
zainteresowanym szczegółowych informacji technicznych zielonych dachów i żywej ściany
wykonanych w ramach budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych dla zwierząt. Wycieczka,
choć krótka, była doskonałym zakończeniem warsztatów.
Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się w maju w Warszawie. Tematem będą sposoby
finansowania inwestycji w zakresie nowych technologii dla zieleni.
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