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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  

 
Warsztaty Vectorworks 
12 kwietnia  2019 r. Godz. 9.30 -16.00, sala 301D 

Wydział NoZiGP UMCS,  al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin 
Kontakt: umcs.sknp@gmail.com 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach na których 
studenci będą mieli możliwość nauki programu Vectorworks. 
Warsztaty poprowadzi pani dr inż. arch. Magdalena Gruna z Design 

Express Poland Sp. z o.o. Uczestnicy przychodzą z  własnymi laptopami oraz pobranym 
programem Vectorworks ze strony:  http://poland.vectorworks.be/education/  
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKx6O_5L7g84vZdcJ3DTwMGtJRi6Q6imtDXBwM3-qJl0n5aA/viewform?usp=sf_link  
 
 

Żywa Ulica w Lublinie – warsztaty dla organizatorów 

17 kwietnia  2019 r. Godz. 16.00-19.00 sala 1B 
Wydział NoZiGP UMCS,  al. Kraśnicka 2d, 20-718 
Lublin 
Lublin dołączy do miast, które przygotują we 
wrześniu br. Żywą Ulicę w  ramach Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2019. 
Ograniczymy czasowo ruch samochodowy na 

rzecz pieszych i  rowerzystów oraz stworzymy przyjazną przestrzeń do odpoczynku od 
miejskiego zgiełku. Do organizacji przyłączyć się może każdy chętny – student, mieszkaniec, 
aktywista, organizacja czy urzędnik. 17 kwietnia odwiedzą nas członkowie grupy Żywa Ulica 
w celu przeprowadzenia warsztatów dla organizatorów. Zapraszamy wszystkich chętnych na 
pierwsze spotkanie organizacyjne. 
Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/ 

https://www.facebook.com/SKNPlanistow.umcs/?fref=ts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKx6O_5L7g84vZdcJ3DTwMGtJRi6Q6imtDXBwM3-qJl0n5aA/viewform?usp=sf_link
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Światowy Dzień Ziemi 2019 
26 kwietnia 2019 r.  
Wydział NoZiGP UMCS,  al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin 
Zapraszamy na 12. obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi połączone 
z  Ogólnopolskim Dniem Geografa. W tym roku organizatorzy szczególną 
uwagę chcieliby poświęcić zagrożonym gatunkom roślin i  zwierząt oraz 

ich siedlisk, ale także społecznościom ludzkim, których byt we współczesnym świecie jest 
zagrożony. Ważnym celem organizowanej imprezy jest edukacja społeczna, zmierzająca do 
uświadomienia wartości tkwiącej w różnorodności przyrodniczej świata oraz konsekwencji 
wynikających z  ekspansywnego wykorzystywania jego zasobów oraz kształtowanie u dzieci 
i młodzieży postaw odpowiedzialności za losy przyrody i  człowieka na Ziemi.  
Zapisy: http://geografia.umcs.lublin.pl/dz/?fbclid=IwAR21ms966wsxJXgmZVs4FUmMHliqKlwNa4mwl0Jh1iYzqWUSAQEKCZi7hMs 

 

ZAPRASZAMY !!! 

 
Prawo miejscowe: 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin  
 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin - część VI A (Bronowice - rejon ul. Łęczyńskiej) w obszarach: A - 
rejon ul. Firlejowskiej, B - rejon ul. Podlaskiej i ul. Fabrycznej, C - rejon ul. Krzemionki, D - rejon 
ul. Przyjaźni. https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia-i-komunikaty/ 

 

 
Ostatnie aktywności SKNP „Smart City”: 

 Warsztaty z cyklu „Twój wymarzony UMCS” w I LO w Lublinie - 21 marca 2019 r. 

 51. Debata Studencka pt. „Miasto przyjazne dzieciom” - 25 marca 2019 r. 

 Inwentaryzacja przyrodniczo-urbanistyczna w Gminie Kodeń - 02 kwietnia 2019 r. 
 Warsztaty z cyklu „Twój wymarzony UMCS” w ZS nr 3 w Kraśniku - 03 kwietnia 2019 r. 

 Prezentacja projektów zagospodarowania przestrzennego dla Zespołu Lubelskich 
Parków Krajobrazowych - 05 kwietnia 2019 r. 

 Warsztaty z cyklu „Twój wymarzony UMCS” w LO im. Kazimierza Wielkiego 
w  Lublinie - 05 kwietnia 2019 r. 

 
 

 

 

Zachęcamy do dalszego śledzenia działalności naszego 

Koła!!! 
  

 


