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There are no translations available.

W dniu 4 sierpnia odbyło się posiedzenie Jury Konkursu o Doroczne Nagrody TUP za prace
dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2015
roku. Jury w składzie: prof. dr hab. arch. Piotr Lorens - przewodniczący (TUP o. Gdańsk)
dr inż arch. Tomasz Majda - sędzia referent (TUP o. Warszawa)
prof. dr hab. arch. Nina Juzwa (TUP o. Katowice)
dr inż. arch. Małgorzata Mirecka (TUP o . Warszawa)
arch. Krzysztof Ozimek (SARP)
dyr. Krzysztof Ławicki (AMS)
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne:
Nagrodę równorzędną przyznano pani Marcie OGRODOWCZYK za pracę pt." Zachodnia na
nowo", wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Mirosława Wiśniewskiego w Instytucie
Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
oraz
Pawłowi MALINOWSKIEMU za pracę pt.: "Oruńska kooperatywa. Studium rewitalizacji
dzielnicy z użyciem modelu mieszkalnictwa dostępnego", wykonaną pod kierunkiem dr inż.
arch. Gabrieli Rembarz na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyróżnienie przyznano paniom Karolinie SZATON oraz Monice KUBICY za pracę pt.:
"Krajobrazowy Park Linearny doliny Przemszy i Brynicy", wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż.
arch. Szymona Opani na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

W kategorii Gospodarka Przestrzenna:
Nagrodę przyznano pani Kamili WALENCIAK za pracę pt.: "Wybrane problemy projektowania
i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod
GIS'u partycypacyjnego", wykonaną pod kierunkiem dr hab. prof. UMK Zenona Kozieła na
Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wyróżnienie przyznano panu Patrykowi CZAJCE za pracę pt,: "Analiza optymalnej lokalizacji
wybranych funkcji użytkowych w północnej i wschodniej części Elbląga", wykonaną pod
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kierunkiem dr hab. prof. UG Mariusza Kistowskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w trakcie konferencji "Miasto Dostępne", 21
września w Warszawie. Autorom i promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac serdecznie
gratulujemy.

Partnerem i sponsorem nagród konkursu jest firma:
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