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         Studenckie Koło Naukowe Planistów 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 

Al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin 

                   https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts 

                                   Opiekun SKNP dr Dagmara Kociuba 

 

 

 

Projektowanie przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

14 listopada 2016 r.  

godz. 18:00 – 19:30  

Filia nr 38 Miejskiej Bilbioteki Publicznej w Lublinie 

ul. Relaksowa 25, Lublin 

 

Spotkanie organizuje ‘Aktywny Sławin’. Uczestnicy będą mogli się dowiedzieć  czego można oczekiwać od przestrzeni 

publicznych i jak powinna być one zaprojektowane. Koordynatorką spotkania jest Pani Paulina Zarębska – Denysiuk.  
 

https://www.facebook.com/events/373395216330445/  

 

Co nam się podoba w architekturze?| „Gust nasz pospolity” 
 

15 listopada 2016 r. 

godz. 18:00 

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a 

 

Spotkanie z autorem książki „Gust nasz pospolity” Błażejem Prośniewskim.  Spotkanie 

poprowadzi Agnieszka Krawiec. Autor i zaproszeni goście porozmawiają o estetyce i jakości 

przestrzeni w Polsce.  Wstęp wolny. 
 

https://www.facebook.com/events/333197783724162/  

 

 

 Ogólnopolska konferencja „Miasto w twoich 

rękach II – rewitalizacja małych miast”   
 

25 listopada 2016 r.  
Kampus SGGW, Warszawa 
Budynek 34, Aula II 
 

Studenckie Koło Gospodarki Przestrzennej działające przy  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

powraca z kolejną edycją projektu „Miasto w twoich rękach”. Tegoroczne przedsięwzięcie skupione będzie na 

rewitalizacja małych miast. Udział w konferencji jest bezpłatny.   
 

http://urbnews.pl/ogolnopolska-konferencja-miasto-twoich-rekach-ii-rewitalizacja-malych-miast-warszawa-25-11-2016/  
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Plebiscyt  Stacje Kultury 2016! 
Kto będzie Stacją w tym roku? 

 

8 grudnia 2016 r.  

godz. 10:00 – 15:00 

 

Stacje Kultury jest plebiscytem dla szkół ponadgimnazjalnych w Lublinie,  

organizowanym przez Fundację TEAM Teatrikon. Celem konkursu jest 

wyróżnienie i pomoc w wypromowaniu szkół, które są miejscem przyjaznym dla 

inicjatyw kulturalnych, wspierają rozwój artystyczny swoich uczniów, tworzą 

klimat inspirujący dla działań twórczych oraz aktywnie włączają się w życie 

kulturalne. 

http://teatrikon.pl/animacja/stacjekultury/ 

https://www.facebook.com/events/1371754179503328/   

 
 

ZAPRASZAMY! 

 

 
 

prawo miejscowe 

 

 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Lublin: 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miasta Lublin: 

 część IV - dla pięciu obszarów, położonych w pobliżu: ul. Mełgiewskiej (obszar nr 1 i 5), 

ul. Zawieprzyckiej (obszar nr 2), ul. J. Kasprowicza (obszar nr 3), ul. H. Dziubińskiej 

(obszar nr 4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 w rejonie ulic: Północnej, B. Prusa, al. Solidarności i al. Kompozytorów Polskich -  część III 

w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, K. Jaczewskiego, B. Prusa, Północnej oraz u zbiegu  

ul. Północnej i al. Kompozytorów Polskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów 

położonych w rejonach dolin rzecznych - rejon Podzamcze - CZĘŚĆ III wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

zawiadamiające o przystąpieniu do zmian MPZP miasta Lublin: 

  część I - obszar zachodni  

  część I - obszar północno-wschodni 

 

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=13933 
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