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STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PLANISTÓW „SMARTCITY” 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie 
Al. Kraśnicka 2 d, 20-718 Lublin  
Opiekun SKNP „SmartCity” dr Dagmara Kociuba 
 

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

 
LXVII Debata Studencka pt.: „Ekologizacja miast w Polsce                  
w kontekście zrównoważonego rozwoju”-    
Dr Aleksandra Lewandowska 
11 czerwca 2018 r. 
godz.17:00, sala 301D, Wydział NoZiGP UMCS  
Al. Kraśnicka 2d, 20 – 718 Lublin 
Prelegentem podczas debaty będzie Pani Dr Aleksandra 
Lewandowska z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu      
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegentka przedstawi analizę i ocenę przemian miast         
w Polsce w kontekście wybranych środowiskowych czynników zrównoważonego rozwoju. 
Zaprezentowane zostaną proekologiczne rozwiązania i ekoinnowacje wdrażane współcześnie 
w miastach, które wpływają na poziom ekologizacji. 
https://www.facebook.com/events/212237126171094/ 

 

 
Rozmowy o mieście - Satjagraha: czego dziś uczy nas Gandhi? 

12 czerwca 2018 r. 
godz.17, aula Dominikanów, ul. Złota 9, 20-112 Lublin  
Będzie to już 14. spotkanie z cyklu „Rozmowy                      
o mieście”, które są inicjatywą Forum i Rady Kultury 
Przestrzeni.  Najbliższe spotkanie będzie poświęcone 
stosowaniu zasady "trzymania się prawdy” we 
współczesnych okolicznościach aktywizmu miejskiego oraz 

odpowiedzeniu na pytanie: Na ile te historyczne doświadczenia mogą nam dziś pomóc? 
Spotkanie poprowadzi: Marcin Skrzypek. 
https://www.facebook.com/events/254752778407017/ 
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Miasto bez reklam 
22 czerwca 2018 r. 
godz. 15:30, Centrum Spotkania Kultur 
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin 
Andrzej Ćwiek, burmistrz Nałęczowa przedstawi 
problem zaśmiecenia przestrzeni miejskiej przez 
wszelkiego typu reklamy i opowie o tym jak to 
możliwe,    że jego miasto sobie z tym poradziło. Prezentacja odbędzie się w ramach czwartej 
edycji „Lubelskiego Wzoru 2018”- wydarzenia łączącego branże kreatywną z biznesem. Są to 
m.in. konferencje prezentujące dobre praktyki współpracy projektantów i przedsiębiorców. 
Organizatorzy pokazują czego od projektantów oczekuje i potrzebuje biznes oraz to co biznes 
dzięki projektantom może zdziaład na swoich rynkach.  
Rejestracja: http://tiny.pl/g85qt 
https://www.facebook.com/events/484155542039681/ 

 
ZAPRASZAMY !!! 

 
 

PRAWO MIEJSCOWE: 
Obwieszczenie Prezydenta miasta Lublin: 

 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany planu 
udostępniony będzie w dniach od 22 maja 2018 r. do 14 czerwca 2018 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 
1111. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 czerwca godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206. 
Uwagi należy składad na piśmie lub drogą do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla 
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: 
/UMLublin/SkrytkaESP - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. 
 

 
 

Ostatnie aktywności SKNP „Smart City”: 

 Inwentaryzacja przyrodniczo-urbanistyczna w Gminie Łomazy -        
11 maja 2018 r. 

 Inwentaryzacja na terenie I LO w Świdniku – 25 maja 2018 r. 

 Przeprowadzenie warsztatów pt.: „Mali planiści” w Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Lublinie - 28 maja 2018 r. 

 
 

Zachęcamy do dalszego 

śledzenia działalności 

naszego Koła!!!  
    Źródło materiałów graficznych: https://pixabay.com/pl/  
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