Rada Parku Grabiszyńskiego
Notatka ze spotkania z dnia 22.11.2018

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Rady Parku Grabiszyńskiego wybrano:
Przewodnicząca - Pani Małgorzata Piszczek
Zastępca Przewodniczącego - Pan Przemysław Bąbelewski
Sekretarz – Pani Beata Bujak (zgłoszona przez ZZM)

Tematy dyskusji:
1. Wskazano konieczność pogodzenia funkcji parku z potrzebami mieszkańców.
2. Zauważano, że park jest użytkowany przez różne grupy użytkowników i stanowi to jego
wartość.
3. Rozmowa na temat połączenia funkcji parku z kompozycją, wytyczenie miejsc konfliktowych
dla użytkowników parku (Górka Skarbowców użytkowana przez rowerzystów, ronda w części
pocmentarnej) – przewidzenie miejsc konfliktowych, pomoże rozwiązać problemy w czasie
realizacji projektu.
4. Rozmowa o wnioskach zawartych w Masterplanie, wskazano potrzebę rozmowy na tematy
konfliktowe i omówienia sposobu ich rozwiązania.
5. Potrzebna analiza kompozycyjna projektu nasadzeń zieleni.
6. Ustalenie terminów spotkań Rady – raz na kwartał.
7. Ustalenie zakresu prac pielęgnacyjnych w parku. ZZM przedstawił zakres koszeń i grabienia liści
w parku. Poruszono problem usuwanie siewek klonów, jemioły oraz pozostawiania
„świadków”. Plan pielęgnacji zostanie omówiony na następnym spotkaniu.
8. Udostępnienie materiałów z Masterplanu i wytycznych dotyczących sposobu i metod
prowadzenia prac pielęgnacyjnych w parku.
9. Wstępne omówienie sposobu konsultacji związanych z Masterplanem, w czasie konsultacji
zieleń została uznana za priorytet.
10. Stworzenie „wirtualnej biblioteki” dla materiałów związanych z pracami Rady.
11. Na kolejnym spotkaniu Rady zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca Parku
Grabiszyńskiego, zaprezentowane podczas konsultacji Masterplanu, autorstwa Pani
Małgorzaty Piszczek oraz Pani Iwony Bińkowskiej.

12. W parku prowadzona jest obecnie inwentaryzacja dendrologiczna.
13. Rozważenie udziału studentów przy pracach inwentaryzacyjnych w parku.
14. Zgłoszono problem braku inwentaryzacji przyrodniczej w parku.
15. Potrzeba wykonania analizy stosunków wodnych w parku.
16. Dla mieszkańców priorytetem jest wartość przyrodnicza parku. Zwrócono uwagę, że zgłaszane
potrzeby muszą być rozwiązywane w sposób profesjonalny. W pierwszej kolejności istotna jest
analiza dopiero potem zmiany szczegółowe.
17. Zaangażowanie uczelni, organizacji pozarządowych w funkcjonowanie parku.
18. Wykorzystanie deweloperów na sfinansowanie badań i analiz w celu podnoszenia wartości
przyrodniczych parków.
19. Termin kolejnego spotkania został ustalony na 13.12.2018 o godz. 9.00.
20. Tematy na następne spotkanie: oświetlenie parku, wpisanie Alei Romera do rejestru zabytków,
wpisanie drzew pomnikowych, zmiana miejscowego planu dla dawnego ogrodnictwa, sprawa
nielegalnego zajęcia parku przy ul. Odkrywców, planowana wycinka suchych drzew.

