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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 

 
Jubileuszowa 50. Studencka Debata z cyklu 
„Gospodarka przestrzenna w teorii 
i  praktyce” pt.: „Lublin 2030 oczami 
studentów” 
 
Tematem debaty był „Lublin 2030 oczami studentów”. Wydarzenie było połączone z 
pilotażowymi warsztatami rozpoczynającymi cykl prac nad opracowaniem Strategii Lublin 
2030.  
 
Link do sprawozdania:  
https://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,358,50-jubileuszowa-studencka-debata,75691.chtm 

Link do fotorelacji:  
https://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,358,50-jubileuszowa-studencka-debata,75691.chtm 
 

 
51. Studencka Debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii 
i  praktyce” pt.: „Miasto przyjazne dzieciom” 
25 marca 2019 r. Godz. 17.00, Sala 301D 
Wydział NoZiGP UMCS,  al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin 
 
Podczas kolejnej debaty prelegentem będzie Pan Rafał Sadownik, dyrektor artystyczny 
Carnavalu Sztukmistrzów, pomysłodawca „Rezerwatu Dzikich Dzieci” w Lublinie.  

W  czasie debaty postaramy się odpowiedzieć na pytania:  

Dlaczego dzieci znikły z przestrzeni publicznych, podwórek, skwerów, placów?  

Dlaczego nie widujemy ich w autobusach, na ulicach i 
chodnikach?  

Jakie są główne wzywania stojące przed dziećmi żyjącymi 
w  dzisiejszych miastach?   

Poznamy pomysły i konkretne rozwiązania zaproponowane przez 
różne miasta na świecie w wewnętrznych politykach, programach 
i projektach mających przywrócić miasta dzieciom. 

Link do zapisów: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMEqo3AUeUndRZS7rSAcEjCsWBTB14c6fkr7Cue8fQeOkJjQ/viewf

orm?usp=sf_link 

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts
https://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,358,50-jubileuszowa-studencka-debata,75691.chtm
https://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,358,50-jubileuszowa-studencka-debata,75691.chtm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMEqo3AUeUndRZS7rSAcEjCsWBTB14c6fkr7Cue8fQeOkJjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMEqo3AUeUndRZS7rSAcEjCsWBTB14c6fkr7Cue8fQeOkJjQ/viewform?usp=sf_link
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Drzwi otwarte UMCS 2019 
22 marca 2019 r.  
 
Drzwi Otwarte UMCS to jedno 
z  największych wydarzeń 
skierowanych do kandydatów na 

studia, którzy będą mieli niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć, jak studiuje się na UMCS i 
dlaczego warto stać się częścią społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu. Będzie to 
także okazja do tego, by uczniowie zapoznali się z praktycznym wymiarem studiów i 
możliwościami wszechstronnego rozwoju studentów naszej Uczelni. Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych otrzymają również możliwość spotkania się ze studentami 
zaangażowanymi w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. 
https://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,893,drzwi-otwarte-umcs-2019,68651.chtm 

 
ZAPRASZAMY !!! 

 
PRAWO MIEJSCOWE: 

Obwieszczenie Prezydenta miasta Lublin: 

 O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla 
wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych - CZĘŚĆ IV - rejon 
Czerniejówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w  dniach od 5 do 26 marca 
2019 r. w godzinach od 8.00 do 15. w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, 
jak również na stronach internetowych BIP UM Lublin w zakładce planowanie 
przestrzenne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu, Pl. 
Króla Wł. Łokietka 1. Uwagi należy składać na piśmie lub drogą w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. 

Ostatnie aktywności SKNP „Smart City” 
 

- wizyta studyjna w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym ZLPK w Brzeźnie – 12 marca 2019 r.  

    
 
 

 

 

 

Zachęcamy do dalszego śledzenia działalności 

naszego Koła!!!  
 

 

 

     

Źródło materiałów graficznych: https://pixabay.com/pl/  


