Rada Parku Grabiszyńskiego
Notatka ze spotkania z dnia 13.12.2018

1. Usuwanie martwych świerków wzdłuż al. Romera – obawa, że usunięcie wszystkich martwych
drzew spowoduje utworzenie nowych przedeptów. Konieczność spotkania w terenie w celu
oznaczenia drzew do pozostawienia jako „świadków”.
2. Propozycja karmików i poidełek na wodę.
3. Poruszono problem kradzieży drewna w parku. Konieczność szerszej informacji, aby nie
wywozić drewna. Może konieczna będzie tablica informacyjna.
4. Część północna- wejściowa. W pierwszej kolejności wprowadzić zmiany na tym obszarze.
5. Sugestia p. Wioletty, by ze ściętych kłód stworzyć pasmowe układy tworzące murki. Miejsce
do składowania drewna. Włączyć w projekt. Wskazanie takich miejsc, by nie kolidowały
z nasadzeniami. Podczas spotkania w terenie należy wyznaczyć miejsca składowania kłód.
6. Propozycja ułożenia kłód w miejscu planowanego rozebrania muru. Z uwagi na niewielki
dostęp światła nie wprowadzać w tym miejscu krzewów, pozwolić na wyrośnięcie samosiewów
– propozycja p. Małgorzaty Piszczek.
7. W grudniu planowane jest rozpoczęcie grabienia liści – zgodnie z przedstawionym planem.
8. Rozmowa na temat podcinania bluszczu. Ktoś podcina bluszcz u podstawy, który później
usycha na drzewach. Propozycja tymczasowych tabliczek informacyjnych np. tabliczka
z bluszczem w sercu. Przygotować 10 argumentów dlaczego nie należy wycinać bluszczu.
9. Rewaloryzacja, a nie rewitalizacja.
10. Pomysł posadzenia zroślaka, podobnie jak w Parku Mamuta – jako tzw. drzewa zgody.
11. Propozycja RO, żeby wyznaczyć miejsca dokarmiania ptaków, by nie wysypać pokarmu
„gdziekolwiek”.
12. W parku zamieszkał bezdomny, który rozpala ognisko w strefie biocenotycznej.
13. Z uwagi na brak przymrozków w parku bardzo szybko rozsiewają się klony. Lepsze utrzymanie
ściółki ograniczy częściowo rozwój siewek klonu.
14. Problem nieprawidłowego cięcia krzewów. Problem w całym mieście, krzewy tnie się tak, by
było widać, a nie profesjonalnie i niewidocznie.
15. Łąki kwietne jako temat kolejnych spotkań.
16. Ekopark- Park Newtona – pomysł zagospodarowania jako łąka kwietna - „Żywe Muzeum Łąki”.
17. Fundacja Sendzimira szuka terenu na ogród deszczowy.

18. Problem utrzymania Grabiszynki – zanieczyszczenia, niewłaściwe profilowanie skarp,
przycinanie korzeni nad lustrem wody (przy oczyszczaniu cieku).
19. Zagłębienie całej łąki przy Górce Skarbowców było zabiegiem celowym. Dotyczyło to całej
powierzchni łąki. Obecnie pogłębiło się obniżenie przy samej górce.
20. W czasie wizji w terenie sprawdzić trasę planowanej wycinki i składowania kłód. Po ustaleniu
propozycji rozwiązań skonsultować je z mieszkańcami.
21. Inicjatywa – uczelnie, które mogłyby pomóc w inwentaryzacjach przyrodniczych (przygotować
pisma do uczelni).
22. Są osoby chętne do opieki na ogrodami społecznymi.
23. Należy zastanowić się nad kreowaniem wizerunku parku, by móc argumentować prace w parku
(nawiązanie do pism o niszczeniu parku). Ważne jest uświadamianie mieszkańców.
24. Dobre praktyki i czerpanie inspiracji z innych miast na świecie.
25. Usuwanie jemioły z drzew, różne sposoby walki z jemiołą (zacienianie, naturalny wróg, metody
ściągania przy różnym stopniu porażenia).
26. Ustalono wstępnie termin kolejnego spotkania w terenie: 17.01.2019 godz. 10.00.
27. Teren dawnego ogrodnictwa – prowadzone są bieżące prace porządkowe, należy zastanowić
się nad zagospodarowaniem terenu.

