VI NOTA PRASOWA z dn. 29.06.2016
Projekt ZIELONE MIASTO
Zielone Miasto to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 - ŚWIĘTUJEMY!
zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Więcej informacji i zdjęć z odbytych oraz zapowiedzi kolejnych wydarzeń znajdziecie Państwo
na stronie www.wra.org.pl oraz na facebook’u
Projekt Zielone Miasto.

ROWEREM PRZEZ PARKI I OGRODY
Serdecznie zapraszamy na wycieczkę rowerową „Zielone Śródmieście“, która organizowana jest
w ramach cyklu wycieczek Rowerem przez Parki i Ogrody Warszawy (Projekt Zielone Miasto
świętujący obchody Roku Jubileuszowego Ambasady Niemiec w Warszawie). Wycieczka odbędzie się
9 lipca (w sobotę) 2016 roku o godz. 10:00. Wyruszamy spod Ambasady Niemiec (ul. Jazdów 12,
Warszawa) i razem z Warsawman (przewodnik po Warszawie) będziemy podążać zielonym szlakiem
Śródmieścia naszej Stolicy przez ok. 2h.
Prosimy o przyjście z własnym rowerem.
Osoby chętne w uczestnictwie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem email:
zielonemiasto@cmcberlin.de . Udział w wycieczce jest bezpłatny.
Termin: w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach 10:00 - 12:00 z własnym rowerem lub rowerem
miejskim
Wycieczka „Zielone Śródmieście” - 9.07, punkt zbiórki: Ambasada Niemiec ul. Jazdów 12,
Warszawa
Wycieczka „Zielona Praga“ - 13.08, 10.09, punkt zbiórki: Teatr Powszechny ul. Jana Zamoyskiego
20, Warszawa
Wstęp wolny. Obowiązkowa rejestracja: zielonemiasto@cmcberlin.de
Więcej informacji na: www.wra.org.pl, www.przewodnikwarszawa.pl oraz na facebook’u Projekt
Zielone Miasto
Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z poprzedniej wycieczki rowerowej na naszym profilu
na Facebook’u: Projekt Zielone Miasto.
W załączniku znajduje się plakat - zaproszenie.

WARSZTATY "Mój zielony dach"
„Mój Zielony Dach” – pod takim hasłem 18 czerwca 2016 r. w Nowym Teatrze w Warszawie odbyły
się pierwsze warsztaty, podczas których uczestnicy wspólnie stworzyli mini roślinny dach.
Warsztaty zaczęły się od wykładu nt. konstrukcji, korzyści i przykładów, które przedstawił dyrektor
techniczny firmy GCL sp. z o.o., Andrzej Kania. Następnie ponad 30-osobowa grupa przeniosła się
na dziedziniec Nowego Teatru, gdzie czekała na nich specjalna skrzynia z cortenu jako fragment
dachu.
Pod okiem specjalistów z firm: GCL sp z o.o., PoLandscape oraz Zielony Paragraf uczestnicy
wspólnie stworzyli zielony dach od hydroizolacji poprzez drenaż, geowłókniny, substrat aż po sadzenie
roślin ze szkółki GRĄBCZEWSCY w biało-fioletowo-niebieskiej kolorystyce.
Wprowadzanie zielonych dachów na szeroką skalę do miast niesie za sobą szereg korzyści,
jednym z nich jest usprawnianie gospodarki wodnej przez retencję wód opadowych trudną
w normalnych warunkach centrów miast. „Zielone dachy są idealnym rozwiązaniem dla terenów
zurbanizowanych, gdzie większość powierzchni jest nieprzepuszczalna, co powoduje problemy z
retencją wód opadowych i podtopienia spowodowane deszczami nawalnymi. Warstwa drenażowa

roślinnych dachów, dzięki specjalnym kubełkom, umożliwia zatrzymanie wody deszczowej na dachu,
co istotnie wpływa na lokalną gospodarkę wodną. Zielone dachy potrafią retencjonować nawet do 90%
wód opadowych” stwierdza Andrzej Kania. Kolejnym ważnym aspektem wprowadzania roślinnych
dachów w miastach jest wspieranie bioróżnorodności. Wiemy, że wiele ptaków korzysta z bogactwa
roślin „zielonego” dachu. Również wiele innych gatunków zwierząt żyjących w miastach otrzymuje w
ten sposób dodatkowe siedlisko życia. „Dzięki odpowiedniemu projektowi zielonego dachu i doborze
roślin, możemy stworzyć unikalne siedlisko dla fauny i flory. Świetnym rozwiązaniem jest np. łąka
kwietna. Kwitnące byliny i niskie krzewy przyciągają m.in. pszczoły, dając im pożytek” wyjaśnia
Wojciech Grąbczewski.
Cykl warsztatów „Mój Zielony Dach” odbywa się w ramach Projektu Zielone Miasto –
organizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Partnerami warsztatu były firmy GCL sp. z o.o. – wyłączny
dystrybutor systemu zielonych dachów ZinCo oraz szkółka roślin Grąbczewscy która od 80 lat zajmuje
się produkcją roślin ozdobnych. Warsztat przeprowadziła pracownia architektury krajobrazu
PoLandscape. Patronat nad cyklem „Mój Zielony Dach” objęło Polskie Stowarzyszenie „Dachy
Zielone”.
Więcej informacji na stronie organizatora: Projekt ZIELONE MIASTO i www.wra.org.pl

Miejsce: Nowy Teatr, ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa
Terminy: 23.07, 27.08 w godzinach 11:00-12:30

Wstęp wolny. Obowiązkowa rejestracja: zielonemiasto@cmcberlin.de
Więcej informacji na: www.wra.org.pl oraz na facebook’u Projekt Zielone Miasto

APLIKACJA MOBILNA „Zielone Miasto“
W ramach projektu Zielone Miasto wraz z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych
uruchomiona została bezpłatna aplikacja mobilna Zielone Miasto. Aplikacja zawiera informacje
dotyczące projektu, lokalizacje oraz dokładne opisy ogrodów i ich roślin w ramach Festiwalu Ogrodów.
Aplikacja dostępna jest na systemy iOS oraz Android.
Pobierz
bezpłatnie
w sklepach Apple
lub zeskanuj QR kod

	
  

aplikację
Appstore

ZIELONE
MIASTO
oraz Google Play

