
 

Koleżanki i Koledzy! 

 

Okres wakacji to czas zarówno podsumowań jak i planowania nowych inicjatyw. Dla naszego 

Towarzystwa to także ważny moment rozstrzygnięć konkursów na najlepiej zagospodarowaną 

przestrzeń publiczną w Polsce – pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

(który to konkurs ma już dziesięcioletnią tradycję) jak i na magisterskie prace dyplomowe z 

dziedziny urbanistyki oraz gospodarki przestrzennej. Oba te konkursy znajdą swój finał w trakcie 

konferencji „Miasto Dostępne”, planowaną w Warszawie w dniu 21 września. Już teraz zapraszamy 

serdecznie na to ważne dla naszego środowiska wydarzenie. 

 

Niezależnie od w/w inicjatyw, w ramach Towarzystwa podjęliśmy prace nad nową polityką 

medialną, w tym – nad uporządkowaniem spraw publikacji oraz podjęciem szeregu nowych 

inicjatyw w tym zakresie. Mam nadzieję iż już niedługo będziemy mogli poinformować o kierunku 

podjętych działań a także o możliwościach włączenia się szerokiego grona członków Towarzystwa 

w realizację planowanych przedsięwzięć. 

 

Równocześnie toczą się prace nad założeniami do uchwały finansowej, która – po 

przedyskutowaniu w trakcie najbliższego posiedzenia Kolegium TUP – będzie poddana szerokiej 

dyskusji w Oddziałach. Zależy nam na uporządkowaniu finansów Towarzystwa i wypracowaniu 

modelu jego finansowania zapewniającego jak najbardziej efektywne rozwiązania w tym zakresie. 

O postępie tych prac będziemy także informować w kolejnych numerach biuletynu. 

 

I na koniec – chciałbym ta drogą przekazać wszystkim Koleżankom i Kolegom najserdeczniejsze 

życzenia słonecznej końcówki wakacji. 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 

 
Piotr Lorens, Prezes TUP 

 

 

5 sierpnia 2016 roku 

Nr 5/2016 



1. Powstała Sekcja Małych Miast TUP 
 

Sekcję Małych Miast formalnie zarejestrował Zarząd Główny TUP uchwałą z 17.06.2016. Jej 

pracami kieruje kol. Michał Ciesielski z oddziału wrocławskiego.  

 

Jak piszą inicjatorzy powołania sekcji, jej działalność „może przyczynić się do rozwiązywania 

problemów małych miast, w tym dotyczących pojedynczych miejscowości, jak i problemów 

systemowych. Sekcja będzie platformą wspierającą kontakt między lokalnymi władzami, a szeroką 

grupą profesjonalistów związanych z naszym środowiskiem. Zakłada się, że działania merytoryczne 

członków sekcji przyczynią się do zacieśnienia bądź nawiązania kontaktów TUP z innymi 

instytucjami, których zakres aktywności ma związek z małymi miastami oraz, co najważniejsze – 

kontaktów z samorządami lokalnymi”.  

 

Inicjatorzy zapraszają koleżanki i kolegów ze wszystkich oddziałów do współpracy. Wszyscy 

zainteresowani pracą w Sekcji Małych Miast proszeni są o kontakt z kol. Michałem Ciesielskim: 

mm@tup.org.pl  

 

2. Laureaci konkursu na prace magisterskie 

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 arch. 

Tomasz Majda - sędzia referent (TUP O.Warszawa), prof. dr hab. arch. Nina Juzwa (TUP O. 

Katowice), dr arch. Małgorzata Mirecka (TUP O.Warszawa), arch. Krzysztof Ozimek (SARP) 

dyr. Krzysztof Ławicki (AMS) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne: 

Nagrody równorzędne 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 

Panu 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. 

mailto:mm@tup.org.pl


Wyróżnienie przyznano Panu Patrykowi CZAJCE za pracę pt,: "Analiza optymalnej lokalizacji 

wybranych funkcji użytkowych w północnej i wschodniej części Elbląga", wykonaną pod 

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:  

 

3. Nominacje w X edycji Konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 

w Polsce 
 

W dniu 17.06.2016. Kolegium TUP przeprowadziło kwalifikację zgłoszonych przestrzeni do II 

etapu konkursu. Nominacje do nagrody uzyskały następujące przestrzenie: 

 

1. Bydgoszcz - Rewitalizacja Parku Kochanowskiego  

2. Czarny Bór - Skwer Olimpijczyków  

3. Czeladź - Plac im. Victora Viannay'a 

4. Czerwonak - Ośrodek turystyczno-edukacyjny Dziewicza Baza  

5. Gdynia (Plac Grunwaldzki) - Zielony skwer, kolejka na Kamienną Górę  

6. Gdańsk Plac księdza Jana Gustkowicza 

7. Gdańsk - Przebudowa ul. Wajdeloty  

8. Grudziądz - Rewitalizacja części Parku Miejskiego (im. Piotra Janowskiego)  

9. Krotoszyn - Rewitalizacja centrum  

10. Legionowo - Park Zdrowia  

11.  Łódź - Park im. Władysława Reymonta  

12.  Łódź - pierwszy etap rewitalizacji Księżego Młyna  

13.  Olsztyn - rewitalizacja Parku Podzamcze (Zamkowego)  

14.  Olsztyn Całoroczne Centrum Sportowo0rekreacyjne nad Jeziorem Ukiel 

15.  Owińska - rewaloryzacja kompleksu parkowego  

16.  Piotrków Trybunalski - rewaloryzacja zabytkowego im. Ks. J. Poniatowskiego  

17.  Piotrków Trybunalski - kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej / Al. Gen. W. Sikorskiego  

18.  Płock - Skwer Las Skarpas 

19.  Podkowa Leśna - rewitalizacja parku przyjaźni Polsko-Węgierskiej  

20.  Pruszków - Plac Mechaników  

21.  Pszczyna - Rynek  

22.  Racibórz - Skwer im. ks. prałata Stefana Pieczki  

23.  Radzymin - Skwer Św. Floriana  

24.  Radzyń Podlaski - rewitalizacja Placu Wolności  

25.  Rypin - Park przy ul. Orzeszkowej  

26.  Starachowice - rewitalizacja Rynku wraz z przyległymi ulicami: Wysoką, Niską, 

Krótką, Kościelną, Iłżecką, Krętą, Rzemieślniczą  



27.  Szczecin - Centrum Dialogu Przełomy  

28.  Tomaszów Mazowiecki - Plac Kościuszki  

29.  Warszawa - Plac Europejski  

30.  Wejherowo - Skwer im. Reginy Osowickiej 

31.  Wojkowice - rewitalizacja Parku Miejskiego  

32.  Baśniowy Szlak Suwalszczyzny  

W drugim etapie podmioty zarządzające daną przestrzenią zostały poproszone o przysłanie 

kompletu materiałów pozwalających na ocenę danej poszczególnych realizacji.   

Nagrody uroczyście wręczymy 21 września na ogólnopolskiej konferencji „Miasto Dostępne” w 

Warszawie. 

Honorowym Patronem konkursu jest Prezydent RP, Pan Andrzej Duda.  

 

4. Uchwały Zarządu Głównego TUP 
 

W trakcie ostatnich posiedzeń Zarząd Główny TUP przyjął szereg uchwał, w tym:  

 

- w sprawie prac nad polityką medialną TUP 

- w sprawie przygotowania publikacji okolicznościowej poświęconej 95 rocznicy założenia TUP 

- w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dotyczącej Oddziałów 

i innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa Urbanistów Polskich na 2016 r. 

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Towarzystwa Urbanistów Polskich za 

rok 2015 

- w sprawie rozliczania kosztów dojazdów oraz noclegów dla uczestników wydarzeń 

organizowanych przez TUP na obszarze kraju 

- w sprawie utworzenia i rejestracji Sekcji Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich 

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

Towarzystwa Urbanistów Polskich przez Oddziały Łódzki, Gdański i Warszawski  

 

Treści w/w dokumentów są dostępne dla wszystkich członków Towarzystwa na naszej stronie 

internetowej, po zalogowaniu się.  

 

5. Finanse TUP 

 

Jak wspomniano powyżej, w dniu 17.06.2016. Zarząd Główny przyjął sprawozdanie z działalności 

finansowej TUP za 2015 r. Tamten rok zamknęliśmy zyskiem w wysokości 4952,52 zł. Zysk 

zostanie przeznaczony na pokrycie części straty z lat ubiegłych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Konferencja „Miasto Dostępne” 
 

Mamy przyjemność zaprosić na konferencję „Miasto Dostępne”, którą organizujemy już 

21.09.2016 r. na Politechnice Warszawskiej, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem 

Technologii (CZIiTT), przy ul. Rektorskiej 4 (Rejon Placu Politechniki). Celem konferencji jest 

promocja działań na rzecz poprawy dostępności miast – przestrzeni publicznych i budynków.  

 

Wraz z TUP konferencję organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Patronem naukowym jest 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorami - 

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki 

Warszawskiej. Partnerem strategicznym jest Port Praski Inwestycje Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A. Konferencję współfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Jednym z kluczowych elementów, które mogą przyczynić się do poprawy dostępności miast jest 

odpowiednio prowadzony proces kształcenia w uczelniach wyższych, dający wiedzę i kompetencje 

przyszłym projektantom – architektom, urbanistom i planistom. Konferencja ma służyć rozpoczęciu 

działań w kierunku wypracowania metod takiego nauczania. Istotnym rezultatem konferencji 

powinna być też wymiana informacji o stanie wiedzy, badań oraz o dobrych praktykach 

realizacyjnych w zakresie poprawy dostępności miast i projektowania uniwersalnego oraz 

zwrócenie uwagi architektów, urbanistów, planistów, inwestorów, samorządów i urzędników na ich 

rolę w budowaniu przestrzeni przyjaznych dla wszystkich.  

 

Więcej o konferencji, w tym formularz rejestracyjny można znaleźć na naszej stronie: 

http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1370%3Amiasto-

dostpne&catid=186%3Aaktualnoci&Itemid=293&lang=pl.  

 

7. Książka „Młode Miasto Gdańsk. Laboratorium miejskich procesów rozwojowych” 
 

„Młode Miasto Gdańsk. Laboratorium miejskich procesów rozwojowych” to publikacja autorstwa 

kol. Piotra Lorensa, Prezesa TUP oraz kol. Janusza Lipińskiego, wiceprezesa Europejskiego 

Instytutu Nieruchomości, członka Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości oraz 

Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju w Polskiej Akademii Nauk,.  

 

Jak można przeczytać na stronie poświęconej książce, jest to „monografia poświęcona dyskusji i 

analizie procesów transformacji przestrzennej obszaru nadwodnego w północnej części śródmieścia 

Gdańska, którego rdzeniem są byłe tereny Stoczni Gdańskiej. Autorzy przyjęli optykę historyczną 

(1380–2016) ale skupili się na współczesnych procesach rewitalizacji nadwodnych terenów 

poprzemysłowych, których celem jest włączenie przekształcanego obszaru do rdzenia rodzącej się 

metropolii Gdańsk – Gdynia – Sopot. Zderzenie wątków urbanistycznych, historycznych, 

kulturowych, politycznych i ekonomicznych sprawia, że ta z pozoru technokratyczna analiza zmian 

przestrzennych jest żywą opowieścią o ciągle podejmowanych próbach zbudowania miejskiego 

habitatu – konfrontacji współczesnych idei miasta idealnego z realiami rynku i otoczenia 

społecznego”.  

 

Książka jest dostępna w całości, w wersji elektronicznej, za darmo, pod adresem: 

http://www.mlodemiastogdansk.pl/publikacja.html.  
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8. Raport z konferencji TUP “Mieszkać w mieście”  
 

W dniach 23-24 czerwca Towarzystwo Urbanistów Polskich zorganizowało w Gdyni konferencję 

„Mieszkać w Mieście. Problemy i wyzwania dla kształtowania współczesnej polityki 

mieszkaniowej”. Jej współorganizatorami byli Miasto Gdynia, Komitet Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnika Gdańska we współpracy z 

International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).  

 

Jako Towarzystwo uważamy, że powinniśmy koordynować stałą dyskusję dotyczącą spraw i 

polityk mieszkaniowych, które są jednym z najistotniejszych elementów jakości życia w naszym 

kraju. Na konferencji w Gdyni, oprócz gości z Polski, byli także współpracujący z nami urbaniści z 

zagranicy. Chcieliśmy bowiem przyjrzeć się także innym wzorcom - i to nie tylko europejskim. 

Chcieliśmy także zainicjować nowy model konferencji środowiskowej opartej na szerokiej debacie, 

nie zaś na prezentacji odrębnych wystąpień. Wierzymy, że tylko w otwartej dyskusji możemy 

wypracować najlepsze stanowisko w ważnych sprawach.  

 

Na uroczystym otwarciu konferencji przez prezesa TUP Piotra Lorensa i koordynatora 

merytorycznego konferencji Izabelę Mironowicz gościliśmy Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka 

i stale współpracującego z Towarzystwem wiceprezydenta Gdyni Marka Stępę, który zresztą 

pozostał z nami przez całe wydarzenie. Obradowaliśmy w pięknych przestrzeniach Gdyńskiej 

Szkoły Filmowej.  

 

Pierwszym punktem programu konferencji była prezentacja wyników pierwszej edycji Gdyńskiej 

Szkoły Urbanistyki dla młodych urbanistów, która zastała zorganizowana przy współpracy 

Association of European Schools of Planning (AESOP) i ISOCARP-u w ramach wspólnie 

prowadzonej European Urban Summer School. Młodzi urbaniści pracowali nad czterema bardzo 

interesującymi przestrzeniami mieszkaniowymi w Gdyni: w rejonie ulicy Orlicz-Dreszera na 

Grabówku, w rejonie ulic Portowej i Węglowej, w rejonie Sokółki-Zielenisz oraz w rejonie ulic 

Śląskiej i Kieleckiej. Prezentacje prowadziły Dorota Kamrowska-Załuska oraz Karolina Krośnicka.  

 

 
 

 

W ramach referatów wprowadzających do dyskusjiRic Stephens, prezydent ISOCARP-u,podzielił 

się z nami swoimi inspirującymi poglądami na temat Mieszkalnictwa we współczesnych 

politykach rozwojumiast, zaś ShipraNarangSuri, wiceprezydent ISOCARP-u 

rozważyłaMieszkalnictwo jako element globalnego dyskursu nt. rozwoju miast – w kontekście 

działań UN HABITAT.  

 

Wprowadzenie do pierwszego panelu dyskusyjnego dotyczącego Modelu społecznego 

mieszkalnictwa oraz prowadzenie samej debaty wziął na siebie dr Jacek Pluta (Uniwersytet 

Wrocławski), współautor Wrocławskiej Diagnozy Społecznej. Jako panelistki w dyskusji udział 

wzięły: Agata Twardoch (Politechnika Śląska), Magdalena Szmytkowska (Uniwersytet Gdański), 

oraz Beata Rutkiewicz (wiceprezydent Wejherowa). 



 

 
 

Pierwszy dzień konferencji zakończyło uroczyste otwarcie wystawy „City Visions” obrazującej 

wizje przekształceń wybranych miast w XX wieku. Karl Friedhelm Fischer, jeden z kuratorów tej 

wspaniałej wystawy, oprowadzał po niej osobiście. Wystawę gościło Muzeum Miasta Gdyni. 

 

Mamy przyjemność poinformować koleżanki i kolegów, że wystawa w formie prezentowanej w 

Gdyni może zostać wypożyczona z ZG TUP i zaprezentowana w innych miastach. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Piotrem Lorensem.  

 

 
 

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął panel dotyczący Modelu finansowego mieszkalnictwa, 

prowadzony przez Barbarę Pujdak (Biuro Rozwoju Gdańska), do którego wprowadzenie wygłosił 

prof. Piotr Dominiak. Jako paneliści wystąpili Joanna Erbel (Fundacja Blisko, Kongres Ruchów 

Miejskich), Jacek Ładny (PKO BP) oraz Alina Muzioł-Węcławowicz (Forum Rewitalizacji, 

Politechnika Warszawska). 

 

http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=451&LANG=EN


 
 

Referat wprowadzający do panelu dotyczącego Modelu przestrzennego mieszkalnictwa wygłosił - 

oraz debatę poprowadził - arch. Zbigniew Maćków, kurator Europejskiej Stolicy Kultury 2016 ds. 

Architektury, Prezes Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów koordynujący projekt Nowe 

Żerniki we Wrocławiu. Jako paneliści wystąpili Jacek Droszcz (Studio Architektoniczne Kwadrat), 

Marek Karzyński (Biuro Planowania Przestrzennego Gdyni), Hangwelani Magidimisha (University 

Kwa Zulu Natal) oraz Pedro Ressano Garcia (UniversidadeLusófona w Lizbonie).  

 

Wreszcie ostatni panel dotyczący Modelu politycznego mieszkalnictwa poprowadził Artur 

Celiński, szef zespołu DNA Miasta, zastępca redaktorki naczelnej Magazynu Miasta. Jako 

panelistów gościliśmy Monikę Arczyńską (A2P2 Architecture&Planning), Tomasza Fudalę 

(Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) oraz Barbarę Audycką (Fundacja Habitat for 

Humanity Poland). 

 

 
 

Wszystkie debaty były niesłychanie interesujące i wywoływały żywą dyskusję na sali. Włączali się 

do niej także koledzy z towarzystw urbanistycznych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 

których gościliśmy w Gdyni. 

 

Konferencję zakończyło przedstawienie wyników Mentor and Student Research Lab 

poprowadzone przez Hannę Obracht-Prondzyńską (Politechnika Gdańska) oraz Łukasza 

Pancewicza (Politechnika Gdańska). 

 

Po zakończeniu obrad Prezes TUP Piotr Lorens oraz Izabela Mironowicz, która odpowiada w 

Zarządzie Głównym TUP za relacje międzynarodowe, spotkali się z przedstawicielami towarzystw 

urbanistycznych z Europy Środkowej i Wschodniej.  

 

„Mieszkać w mieście” było pierwszą z cyklu dorocznych konferencji, jakie Miasto Gdynia będzie 

http://nowezerniki.pl/
http://nowezerniki.pl/
http://nowezerniki.pl/
http://publica.pl/dna-miasta-program
http://publica.pl/kategoria-produktu/magazyn-miasta


współorganizować z TUP aż do następnego Kongresu Urbanistyki Polskiej. 

 

TUP chciałby wyrazić najszczersze podziękowania Miastu Gdyni, za inicjatywę 

współorganizowania dorocznej konferencji i szczodre wsparcie. W szczególności chcielibyśmy 

wyrazić zadowolenie ze współpracy z prezydentem Markiem Stępą i podkreślić jego wkład w 

konstruowanie zawartości merytorycznej konferencji.  

 

TUP chciałby także podziękować za pomoc organizacyjną Politechnice Gdańskiej, w szczególności 

zaś Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego. Specjalne wyrazy uznania chcieliśmy 

wyrazić prezesce oddziału Gdańskiego TUP Karolinie Krośnickiej i p. Miszowi Ajdackiemu. 

 

Prezentacje wprowadzające koordynatorów paneli oraz samych panelistów, a także prezentacje 

Ricka Stephensa i ShipryNarangSuri znaleźć można na: 

http://www.slideshare.net/Izabela-

Mironowicz?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview.   

 

9. Zapraszamy na konferencję Sztuka [w:] przestrzeni 

 

Konferencja „Sztuka [w:] przestrzeni” zostanie zorganizowana 7.-8.10.2016. we Wrocławiu, w 

ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury 2016. Zarząd Główny TUP objął konferencję 

patronatem. 

 

Zapraszamy do nadsyłania referatów i zgłaszania udziału. Prezes TUP, kol. Piotr Lorens jest 

członkiem Komitetu Naukowego konferencji a Izabela Mironowicz, członek ZG TUP jest 

kuratorem panelu Polityka przestrzeni - Przestrzeń polityki - Sztuka transformacji.  

 

Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów udziału w wydarzeniach konferencyjnych, wydania 

pokonferencyjnego w czasopiśmie „Architectus” (9 pkt. wg MNiSW) i lekki lunch w trakcie 

konferencji. 

 

Więcej na: http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/sztuka-w-

przestrzeni-7-8-pazdziernika-2016.  

 

10.  Europejska Nagroda w dziedzinie planowania miejskiego i regionalnego 
 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, które poparło aplikację Olsztyna o Europejską Nagrodę w 

dziedzinie planowania miejskiego i regionalnego, przyznawaną po raz jedenasty przez 

EuropeanCouncil of SpatialPlanners (ECTP), pragnie złożyć najserdeczniejsze gratulacje pani 

Ewie Gadomskiej oraz koleżankom i kolegom z Olsztyna, którzy, wraz z planistami z Francji i 

Belgii, zostali laureatami tejże Nagrody. 

 

Olsztyn został doceniony za opracowywany w latach 2012-2015 Zintegrowany Program Rozwoju 

Przestrzennego Śródmieścia. Relacja z ceremonii wręczenia Nagrody jest na stronie: 

http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=18:planning-

awards&catid=16:non-categorise&Itemid=192  

 

ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU PRZESTRZENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA 

OLSZTYNA zwyciężył w kategorii „Planowanie Strategiczne”. Nagrodę odebrała Ewa Gadomska, 

kierownik Referatu Planistycznego w Wydziale Rozwoju Miasta i Budownictwa, która kierowała 

pracami nad Programem oraz Dorota d`Aystetten, asystent Prezydenta Olsztyna. Jury pod 

przewodnictwem PetteraWiberga następująco uzasadniło przyznanie głównej nagrody 

olsztyńskiemu projektowi: 

http://www.slideshare.net/Izabela-Mironowicz?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://www.slideshare.net/Izabela-Mironowicz?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/sztuka-w-przestrzeni-7-8-pazdziernika-2016
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/16/category/dofa-festiwale-16-konferencja/sztuka-w-przestrzeni-7-8-pazdziernika-2016
http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=18:planning-awards&catid=16:non-categorise&Itemid=192
http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=18:planning-awards&catid=16:non-categorise&Itemid=192


„Plan odnowy centrum Olsztyna jest doskonałym przykładem holistycznego i spójnego podejścia do 

planowania. Inspirowany Kartą Lipską, wyznacza zintegrowaną strategię planowania 

urbanistycznego, której celem jest odwrócenie trendu fizycznej degradacji i znikania usług w 

centralnym obszarze miejskim, będącym z kolei wynikiem suburbanizacji i rozlewania się miast. 

Jury było pod wrażeniem sposobu w jaki ta ogólna filozofia została przełożona na jasno 

zdefiniowane cele i strategie i w jaki sposób są on wprowadzane w życie. Program pokazuje 

również jak rewitalizacja centralnych obszarów powinna korzystnie wpływać na życie mieszkańców 

całego miasta. 

 

Jury uznało za bardzo przekonywujące i logiczne wyznaczone kierunki rozwoju łączące kwestie 

mobilności, dostępności i transportu z rozwojem i odnową infrastruktury, funkcji miejskich, 

historycznych i kulturalnych zabytków, a także rozwojem przestrzeni publicznych i terenów 

zielonych. Proces planowania obejmował również szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Jury 

szczególnie doceniło zaangażowanie studentów, którzy w ramach praktyk uczestniczyli w pracach 

nad Programem. Program jest poparty solidną dokumentacją, która zapewnia doskonałą bazę do 

ubiegania się o źródła finansowania, które wzmocnią jego potencjał pełnej implementacji”. 

 

Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna powstał w latach 2012-

2015 w Wydziale Rozwoju Miasta i Budownictwa olsztyńskiego Ratusza. Tworzył go 

interdyscyplinarny zespół w składzie: Ewa Gadomska, Mirosław Arczak, Anna Damicz-Wejs, 

Beata Korzeniowska, Katarzyna Niebrzydowska, Justyna Sarna-Pezowicz, Alina Wiśniewska, 

Tekla Żurkowska oraz Magdalena Rafalska. W 2015 r. Rada Miasta Olsztyna przyjęła PROGRAM 

jako strategiczny dla przestrzeni Śródmieścia.  

 

Pomysł PROGRAMU zrodził się podczas analiz przestrzennych dotyczących Śródmieścia. 

Potrzebne było narzędzie pozwalające ogarnąć całą złożoność śródmiejskiej przestrzeni oraz 

zachodzące w niej zmiany, koordynować bieżące działania, a także kształtować proces konsultacji 

społecznych, niezbędnych dla proponowania przekształceń w tak skomplikowanym obszarze. 

Formuła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opisana ustawą, nie spełniała tych 

wymagań.  

 

PROGRAM określa cele, kierunki i działania niezbędne dla ożywienia Śródmieścia  poprzez 

przekształcenia jego przestrzeni. Zawiera idee wypracowane w czasie konsultacji np.: 

wprowadzenie strefy Tempo 30 czy utworzenie głównej trasy handlowo-pieszej biegnącej od 

dworca głównymi ulicami Śródmieścia przez Stare Miasto do kampusu akademickiego. 

Okolicznością sprzyjającą odnowie olsztyńskiego Śródmieścia okazała się reaktywacja (po 50 

latach) komunikacji tramwajowej. PROGRAM wykorzystuje ten atut w zakresie uspokojenia ruchu 

samochodowego oraz tworzenia atrakcyjnych ciągów przestrzeni publicznych. 

 

Idee PROGRAMU sukcesywnie materializują się. Nastąpiło uspokojenie ruchu samochodowego w 

związku z budową tras tramwajowych, powstają udogodnienia dla rowerzystów, uzupełnienie 

lokalnej sieci tras rowerowych,prowadzone sądziałania dla zieleni Śródmieścia (uatrakcyjnianie 

śródmiejskich skwerów, przywracanie ulicom charakteru alejowego), uchwalono miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Dworzec Główny oraz organizowane są konkursy 

architektoniczno-urbanistyczne na urządzenie przestrzeni publicznych. 

 

Dwujęzyczną dokumentację niezbędną do zgłoszenia Programu i ubiegania się o nagrodę 

Europejskiej Rady Planowania Urbanistycznego przygotował zespół w składzie: Ewa Gadomska, 

kierownik Referatu Planistycznego w Wydziale Rozwoju Miasta i Budownictwa, Agnieszka 

Szczyglińska, kierownik Referatu Promocji Gospodarczej i Obsługi Inwestora w tymże Wydziale, 

kierowanym przez dyrektor Magdalenę Rafalską oraz Dorota d`Aystetten, asystent Prezydenta.  

 



 

11. Patronaty ZG TUP 
 

Od czerwca do początku sierpnia 2016 r. udzieliliśmy patronatów następującym imprezom: 

 

a) Festiwal Architektury. Czas: 14.09.2016. Miejsce: Warszawa, Endorfina, ul. Foksal 2. 

Organizator: EurobuildConferences należące do wydawcy miesięcznika „Eurobuild Central 

&Eastern Europe” skierowanego do przedstawicieli branży nieruchomości komercyjnych. Więcej w 

naszym internetowym kalendarium:  

http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=389&Itemid=9

2&year=2016&month=09&day=14&title=festiwal-

architektury&uid=77aaebd5b069ad9e5169c777801c5b52&lang=pl.  

 

Strona imprezy: http://architecture.eurobuildconferences.com/.  

 

b) AestheticEnergy of the City. Ideas – Forms – Places. Czas: 22.-24.09.2016. Miejsce: Łódź, 

Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego, ul. Wojska Polskiego 121. Organizator: Katedra 

Etyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Akademią Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi 

oraz Fundacją Urban Forms. Więcej w naszym internetowym kalendarium:  

http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=391&Itemid=9

2&year=2016&month=09&day=22&title=aesthetic-energy-of-the-city-ideas—forms--

places&uid=1b9c3fe5f54f1e1e97a5a05ef41ebc00&lang=pl.   

 

Strona imprezy: http://aec2.uni.lodz.pl/.  

 

c) Prorevita. Rewitalizacja miast – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod 

działania. Czas: 27.-28.10.2016. Miejsce: Łódź, Art Inkubator, ul. Tymienieckiego 3. Organizator: 

Marszałek Województwa Łódzkiego, we współpracy z Instytutem Architektury i Urbanistyki 

Politechniki Łódzkiej oraz Katedrą Gospodarki Regionalnej i Środowiska Wydziału Ekonomiczno-

Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej w naszym internetowym kalendarium:  

http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=388&Itemid=9

2&year=2016&month=10&day=27&title=prorevita-rewitalizacja-miast—w-kierunku-integracji-

procesow-mechanizmow-i-metod-dziaania&uid=bade4c4c0d0ea436ab246f250d0fe37f&lang=pl. 

 

Więcej informacji oraz kartę zgłoszenia znajdziesz tu: http://www.region.uni.lodz.pl/konferencje-i-

seminaria/2016-prorevita-rewitalizacja-miast-w-kierunku-integracji-procesow-mechanizmow-i-

metod-dzialania/.  

 

d) Historia Stoczni Gdańskiej. Czas: 3.-4.11.2016. Miejsce: Gdańsk, Europejskie Centrum 

Solidarności. Organizatorzy: Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej, 

Narodowe Muzeum Morskie, NSZZ „Solidarność”. Więcej w naszym internetowym kalendarium:  

http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=390&Itemid=9

2&year=2016&month=11&day=03&title=historia-stoczni-

gdaskiej&uid=fb342d8f066fd2f228728185e7fc0c60&lang=pl.  

 

Strona imprezy: http://www.ecs.gda.pl/title,HISTORIA_STOCZNI_GDANSKIEJ,pid,1054.html.  
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