
     

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu oraz firma Rain Bird
 zapraszają spotkanie z cyklu 

„Drugie śniadanie architektów krajobrazu”
którego tematem będzie 

gospodarowanie wodą na terenach zurbanizowanych.

03.12.2019, 10:00 – 14:15
Gdańsk, Oliwski Ratusz Kultury
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

Prowadzący: Maciej Sobiech (Rain Bird), Michał Dziobko (Drago),  
  Joanna Rayss (SAK, Zieleniarium)

Termin przyjmowania zgłoszeń:  29.11.2019 r.
Zgłoszenia przyjmujemy przez  formularza dostępny na stronie: 
https://sak.org.pl/szkolenia



     

Współcześnie stoimy przed wyzwaniami adaptacji przestrzeni publicznych do 
zmian klimatu, w tym ochrony zasobów wodnych. Formuła wydarzenia zakłada 
łączenie specjalistów z różnych dziedzin, w celu poprawy efektywności 
gospodarowania wodą w miastach. Zapraszamy do dyskusji architektów 
krajobrazu, przedstawicieli administracji i wykonawców terenów zieleni.

PROGRAM SPOTKANIA

10.00 -10.15 Rejestracja uczestników spotkania 

10.30-11.30 dr inż. arch. Krajobrazu Joanna Rayss

„Zmiany klimatu i ograniczone zasoby a projektowanie i utrzymanie zieleni”

Prelegent przedstawi najistotniejsze uwarunkowania dla gospodarowania woda 

opadową na terenach zurbanizowanych oraz studia przypadków, które mogą być 

inspiracją dla podejmowanych działań.

11.30-11.45 Przerwa 

11:45-12.45 Maciej Sobiech,Rain Bird 

„Automatyczne Systemy Nawadniające”

Wystąpienie nt. systemównawadniających jako elementów wyposażenia przestrzeni 

publicznych, procesie projektowania orazo wyzwaniachi korzyściach jakie daje ich 

zastosowanie.

12:45-13.00 Przerwa 

13.00-13.30 Michał Dziobko, Drago

„Przykłady instalacji nawadniających”

Prezentacja najciekawszych zrealizowanych projektów wykorzystujących 

automatyczne systemy nawadniające firmy Rain Bird oraz szczegóły instalacji 

nawodnieniowej w parku Oliwskim w Gdansku.

13:30-14.15 Michał Dziobko, Drago  

Maciej Sobiech, Rain Bird

Spacer po instalacji w parku Oliwskim ( w przypadku niesprzyjającej pogody panel 

zostanie przeprowadzony na miejscu spotkania) w towarzystwie projektanta systemu 

nawadniającego i przedstawiciela producenta, podczas którego będą mieli Państwo 

możliwość zadawania szczegółowych pytań dotyczących systemów nawadniających.



     

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH

Maciej Sobiech

Specjalista firmy Rain Bird – producenta automatycznych 
systemów nawadniających. Odpowiedzialny za wsparcie 
techniczne i wdrażanie systemów nawadniania na terenie 
Polski. Z wykształcenia architekt, od 10 lat zajmujący się 
wyposażeniem przestrzeni publicznej oraz technicznym 
wsparciem sprzedaży. Projektant elementów małej 
architektury, pawilonów handlowych, elementów 
informacyjnych i technicznych.

Michał Dziobko
Absolwent Politechniki Gdańskiej, Projektant i Kierownik 
Zespołu Technicznego firmy  Drago, doświadczony 
konsultant największych światowych producentów 
automatycznych systemów nawadniania zieleni. 
Autor i koordynator licznych projektów irygacyjnych
w Polsce i za granicą potwierdzonych pracami
wykonawczo- nadzorczymi. 

dr inż. arch. Krajobrazu Joanna Rayss
Od 2009 roku prowadzi autorską pracownię projektową 
Zieleniarium. Pochwalić się może pionierskimi w Polsce 
projektami zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM) oraz 
innych elementów włączających się w system Zielonej 
Infrastruktury miasta. 
W gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, miała 
okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania 
wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad 
ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów.


