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Zaproszenie na zebranie ogólne
Dnia 24. marca 2015 roku (wtorek) o godz. 16:00 na Politechnice Gdańskiej w sali 415 odbędzie
się zebranie ogólne gdańskiego oddziału TUP nt.

„Instrument Jessica - jego wykorzystanie w woj. pomorskim i znaczenie dla
rewitalizacji przestrzeni regionu”
W programie między innymi prezentacja, przedstawiciela firmy Hossa, Pana Bartłomieja
Kolubińskiego, dotycząca inwestycji “Garnizon kultury”.
Zebranie poprowadzi kol. Dorota Kamrowska-Załuska.

Zaproszenie na Walne Zebranie Oddziału
Dnia 1 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 16:00 na Politechnice Gdańskiej w sali 352 odbędzie się

Walne Zebranie Oddziału
na którym przedstawione zostanie sprawozdanie kadencyjne, oraz odbędą się wybory do Zarządu
Oddziału, wybory Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, wybory Delegatów na Walny Zjazd TUP w
Łodzi.
Zebranie poprowadzi kol. Feliks Pankau
Bardzo prosimy o obecność.

Zaproszenie na seminarium wyjazdowe
Dnia 21. kwietnia 2015 roku (wtorek) odbędzie się seminarium wyjazdowe pod hasłem:

„Rewitalizacja wzdłuż S6”
połączone z wizytą studyjną w Lęborku i Słupsku oraz debatą w Muzeum Kultury Ludowej
Pomorza w Swołowie, poświęconej problemom rewitalizacji. Seminarium będzie organizowane
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Pomorskim Biurem
Planowania Regionalnego oraz przedstawicielami samorządów lokalnych.
W ramach dyskusji wraz z zaproszonymi gośćmi zastanawiać się będziemy m. in. nad takimi
pytaniami jak:
- jak w praktyce wygląda rewitalizacja obszarów miast i wsi?
- jakie są najczęściej napotykane problemy w procesie rewitalizacji?
- jakie narzędzia stosowane są do kierowania procesem rewitalizacji?
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- czy dostępne w obecnym systemie prawnym rozwiązania prawne pozwalają na sprawne
przeprowadzenie rewitalizacji?
Ze względu na konieczność zarezerwowania autokaru bardzo proszę o wcześniejsze
zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu pod adres e-mail: krokar@am.gdynia.pl lub
telefonicznie (607 351 016)
Dodatkowo przypominamy o kolejnych zebraniach ogólnych:
Połowa maja
"Witamy Jane Jacobs" - spacer po ul. Wajdeloty (Gdańsk Wrzeszcz) i dyskusja o
społecznych aspektach rewitalizacji. Organizatorzy: TUP Gdańsk, Krytyka Polityczna
Świetlica w Trójmieście. Szczegółowe informacje o spotkaniu wkrótce.
Połowa czerwca
Zebranie ogólne poświęcone tematowi wybranych rozwiązań transportowych na obszarze
Trójmiasta. Opiekunem merytorycznym spotkania jest kol. Jan Bogusławski. Szczegółowe
informacje już wkrótce.

Informacje
Spotkanie robocze MIiR dotyczące konsultacji społecznych i monitoringu społecznego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Departament Polityki Przestrzennej
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju prowadzą obecnie prace nad założeniami projektu p.n.
Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego
w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego,
który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z
powyższym 20 marca br. o godzinie 12.00 w sali 5114 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, w Warszawie odbędzie się spotkanie robocze, poświęcone prezentacji
założeń projektu i dyskusji nad nim z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami
eksperckimi mającymi doświadczenie w zakresie partycypacji społecznej w planowaniu
przestrzennym.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie
proszę o kontakt telefoniczny do dnia 16 marca br. pod adres e-mail: krokar@am.gdynia.pl lub
telefonicznie (607 351 016)
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub
mailowy z Panią Justyną Lewandowską z MIiR (tel.: (22) 273 76 61, fax: (22) 273 89 11, e-mail:
justyna.lewandowska@mir.gov.pl)
Konkurs tygodnika Polityka
Informujemy, iż istnieje możliwość nominowania obiektów/projektów do nagrody tygodnika
POLITYKA w dziedzinie architektura i ład przestrzenny. Zapraszamy do nominowania do 4 edycji Nagrody
najlepszych obiektów/projektów (maksymalnie 5) zrealizowanych w roku 2014, zwłaszcza na terenie woj.
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pomorskiego. Na propozycje czekamy do 1 kwietnia 2015, kiedy to wytypujemy wspólnie nominację TUP
o. Gdańsk. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Seminarium IM i SKN Gospodarki Przestrzennej UG
Gdański Instytut Metropolitalny oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Gdańskiego organizuje w dniu 13 maja 2015 r. w siedzibie Instytutu
Metropolitalnego przy al. Grunwaldzkiej 5 seminarium eksperckie pod hasłem:
"Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Uwagi do propozycji regulacji prawnej”
Głównym założeniem spotkania będzie interdyscyplinarna dyskusja naukowa dotycząca prawnego
uregulowania procesu rewitalizacji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Instytutu
Metropolitalnego www.im.edu.pl
TUP o. Gdańsk objął seminarium honorowym patronatem. Serdecznie zachęcamy do udziału!
V Kongres Urbanistyki Polskiej i Walny Zjazd Delegatów TUP
Przypominamy, że w dniach 9-11 września 2015 r. w Łodzi odbędzie się V Kongres
Urbanistyki Polskiej, odbywający się pod hasłem „Powrót do centrum”. Szczegółowe informacje na
temat Kongresu można odnaleźć na stronie internetowej TUP
(http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=248&Itemid
=403&lang=pl ).
Jednocześnie informujemy, że w dniach 12- 13 września, bezpośrednio po Kongresie odbędzie się
Walny Zjazd Delegatów TUP i wybory nowych władz TUP.
Podziękowania i gratulacje
Serdecznie dziękujemy kol. dr inż. arch. Maciejowi Chojnackiemu za niezwykle barwną
prezentację nt. „Architektura na piasku”, przedstawioną w dniu 25.02.2015., wnikliwie analizującą i
współczesne przemiany zachodzące w miastach Płw. Arabskiego w kontekście ich rozwoju
przestrzennego i kulturowego. Jednocześnie dziękuję wszystkim uczestnikom burzliwej dyskusji,
która została zainspirowana prezentacją.
Informujemy, iż dnia 26 lutego 2015 r. Komisja Konkursowa konkursu p.n. „Najlepsza
Praca Dyplomowa Studentów Politechniki Gdańskiej 2014 z zakresu urbanistyki”, w składzie: dr
inż. arch. Danuta Kochanowska, prof. dr hab. inż. arch. Mieczysław Kochanowski i dr inż. arch.
Karolina Krośnicka, postanowiła przyznać nagrody następującym pracom dyplomowym:
 I nagroda - „Studium rewitalizacji dzielnicy Przeróbka w Gdańsku” autorstwa mgr inż.
arch. Katarzyny Ucinak, wykonana pod promotorstwem dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa,
Prof. PG oraz dr inż. arch. Doroty Kamrowskiej Załuskiej
 II nagroda -„Dworzec PKP Kartuzy – węzeł integracyjny z zespołem handlowousługowym”, autorstwa mgr inż. arch. Barbary Stefanowskiej zrealizowana pod
promotorstwem dr inż. arch. Magdaleny Podwojewskiej
 III nagroda - „Samowystarczalne osiedle mieszkaniowe na przedmieściach Gdańska w
rejonie Kiełpinka”, autorstwa mgr inż. arch. Anny Witkowskiej-Gbureck, wykonana pod
promotorstwem dr inż. arch. Sławomira Ledwonia oraz dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, Prof.
PG pt.
Serdecznie gratulujemy Autorkom nagrodzonych prac oraz ich Promotorom!
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Archiwum TUP o. Gdańsk
Przypominamy o możliwości przekazywania historycznych projektów urbanistycznych,
opracowań urbanistycznych, planistycznych, fizjograficznych i innych, oraz dokumentów, zdjęć i
książek do zbioru archiwum TUP, funkcjonującego przy Politechnice Gdańskiej.
Wszelkie informacje dotyczące przekazywania materiałów prosimy kierować do kol. Karoliny
Krośnickiej na adres email: krokar@am.gdynia.pl lub telefonicznie: 607 351 016.
Sprawy członkowskie
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 05.03.2015. Zarząd TUP o. Gdańsk podjął decyzję o
przyjęciu do grona członków TUP kol. Marty Jaskulskiej. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
dalszej aktywnej działalności!
Z przykrością informujemy, iż decyzją Zarządu TUP o. Gdańsk z dnia 04.02.2015. z listy
członków TUP z powodu poważnych zaległości w opłatach członkowskich skreśleni zostali: kol.
Maria Landowska, kol. Tadeusz Mendel, kol. Grzegorz Rzepecki.
Składki !
Przypominamy Koleżankom i Kolegom, którzy nie uregulowali dotychczas swoich zaległości
wobec TUP, że wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 180 zł. dla osoby pracującej i 90 zł.
dla osoby na emeryturze.
Informujemy, iż składki można wpłacać na nasze konto: PKO BP Nr konta: 69 1020 1811
0000 0102 0073 0176, TUP o. Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.
Informacji o wysokości zaległych składek udziela kol. Małgorzata Kostrzewska, skarbnik TUP
o. Gdańsk, poprzez adres e-mail: mpostawka@post.pl lub telefonicznie kol. Karolina Krośnicka
(607 351 016). Pod te adresy proszę też kontaktować się w sprawie indywidualnych pytań, związanych
z kwestiami finansowymi.

Komunikat, na podstawie informacji zebranych od członków Zarządu Oddziału, opracowała
dr inż. arch. Karolina Krośnicka – Prezes Zarządu TUP o. Gdańsk
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