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

 

 
 
 
Nagroda im. Jerzego Regulskiego  

 
W dniu 11 stycznia SKNP „Smart City” uczestniczyło w uroczystym 
wręczeniu nagrody im. Jerzego Regulskiego, które odbyło się  
w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Nagrodę główną w kategorii 
„Wiedza i upowszechnianie” otrzymał projekt „5 lat badań natężenia 
ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście – Świdniku” realizowany 
przez Stowarzyszenie Świdnik Miasto dla Rowerów. W minionych latach 
studenci SKNP czynnie wspierają Stowarzyszenie w prowadzonych 
badaniach natężenia ruchu rowerowego i opracowaniu danych. 

 
http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,nagroda-im-jerzego-regulskiego,59581.chtm 

 

 

 

XLII Debata Studencka pt. „Założenia nowego 
systemu zarządzania rozwojem w Polsce – 

kontekst regionalny i lokalny”  
22 stycznia 2018 r.  

godz. 17:00 – 19:00, sala 301D 
           Wydział Nauk o Ziemi  i Gospodarki Przestrzennej UMCS 

 al. Kraśnicka 2 d, 20-718 Lublin 
 
W związku z ułomnością polskiego systemu zarządzania rozwojem – m.in. brakiem kompatybilności 
celów zawartych w dokumentach strategicznych i planistycznych na różnych szczeblach, rozpoczęto 
pracę nad jego reorganizacją. Zasady nowego porządku przedstawi  Pan Bogdan Kawałko – Dyrektor 
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

 
https://www.facebook.com/events/2014171308868583/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1516108104823660
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Lubelski mebel miejski | prezentacja 
projektów meblujemy miasto 
 
Codziennie do 24 lutego 2018 r. 
ul. Grodzka 5a / Grodzka 7,  
20 – 112 Lublin 
 
Zeszłoroczna edycja projektu Patterns of Europe | Wzory Europy odbywała się pod hasłem „Meblujemy 
miasto!”. Z tej okazji Warsztaty Kultury w Lublinie ogłosiły konkurs, który polegał na zaprojektowaniu 
elementu małej architektury inspirowanej tradycyjnym wzornictwem Lubelszczyzny.  
Obecnie możemy zobaczyć wybrane przez jury prace zgłoszone w konkursie „Meblujemy miasto!”. Wstęp 
na wystawę jest bezpłatny.  
 
https://www.facebook.com/events/876390855873677/   
 

 

PRAWO MIEJSCOWE 

 

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Lublin:  

 
 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar północno - wschodni - dla trzech 
obszarów ( tereny górnicze ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie ulic: Jutrzenki i Różanej wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 
https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/ 

 

Ostatnie aktywności SKNP „Smart City”: 

 
 Prowadzenie warsztatów „Moja idealna szkoła”  

w IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w ramach 
grantu Biura Promocji – 19.12.2017 r.  
http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,warsztaty-ix-lo-moja-
idealna-szkola,59190.chtm  

 Prowadzenie warsztatów projektowania 3D w III LO 
im. Unii Lubelskiej w Lublinie –  
20.12.2017 r.  http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,projektowanie-3d-w-iii-lo,59127.chtm  

 
 
 

Zachęcamy do dalszego śledzenia 

    działalności naszego Koła!!! 

 

 

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