ZAPRASZAMY
na cykl spotkań poświęconych polityce miejskiej i kształtowaniu
przestrzeni miast oraz prezentujących potencjał wsi a także problemy
rozwoju obszarów wiejskich. Swoimi doświadczeniami zgodzili się
podzielić samorządowcy, naukowcy, działacze społeczni działający
indywidualnie, pracujący w zespołach czy zrzeszeni w stowarzyszeniach.
Spotkania poprowadzą osoby mające olbrzymi staż i duże doświadczenie
w planowaniu i projektowaniu przestrzeni miejskich i wiejskich,
wykorzystujące środki krajowe i zagraniczne na realizację gospodarczych,
przestrzennych a przede wszystkim społecznych projektów. Nie zabraknie
spotkania z absolwentami kierunku Gospodarka Przestrzenna, którzy
powiedzą o wyborach ścieżki zawodowej.
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Spotkanie 1

GABRIELA REMBARZ dr inż. arch. (09.06.2021, g. 14.00)
tytuł wystąpienia: Kompleksowe planowanie w kontekście rewitalizacji na terenie
dzielnicy Orunia w Gdańsku
uszczegółowienie wystąpienia: zaprezentowane zostaną liczne i ciekawe projekty realizowane w
przestrzeni miejskiej, które Gabriela koordynuje w często współpracuje ze studentami. Biorą oni
udział w badaniach, konsultacjach, spotkaniach merytorycznych, opracowują projekty. Autorka
podzieli się doświadczeniami w ramach zrealizowanego już projektu w Dzielnicy Orunia w Gdańsku,
oraz opowie o Społecznej Akademii Planowania. Wypowiedź poparta licznymi przykładami.
termin: 09.06.2021, g. 14.00, czas trwania spotkania: około 1-1,30 h
dostęp: online, MicrosoftTeams https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDRkYmY4OTktOGYwOS00YjgyLTg4ZmQtZTI0NmRjZmViYTg0%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22aad77853-e838-4082-b285808e741c11ce%22%7d

Gabriela Rembarz_ pracownik Politechniki Gdańskiej, zatrudniona w Katedrze Urbanistyki i Planowania
Regionalnego, interesująca się przestrzenią publiczną, rewitalizacją, wielkimi osiedlami
mieszkaniowymi, planowaniem partycypacyjnym, urbanistyką operacyjną. Otrzymała Wyróżnienie
Zespołowe Ministra Infrastruktury za prace w ramach projektu badawczego nr umowy 0932/T07/2000/19
"jakość przestrzeni publicznych miasta postinustrialnego", Wyróżnienie Rady Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską "Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji
wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładach niemieckich" oraz liczne Nagrody indywidualne (7) i
zespołowe (6) Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. I te ostatnie są tu
niezwykle istotne, bowiem Gabriela Rembarz realizuje liczne projekty przy współudziale studentów.
Projekty te często służą miastu i zdarza się, że studenci maja „swoje miejskie realizacje”. Jest aktywną
projektantką, jej dorobek naukowy w studiach nad procesem reurbanizacji monostruktur
mieszkaniowych i rewitalizacji miast poparty jest znaczącym doświadczeniem wdrożeniowym w
planowaniu miejskim. W 2015 r. współtworzyła zespół prowadzący Społeczną Akademię Planowania w
ramach projektu „Quo Vadis, w Gdańsku, Mieszkańcy planują swoje miasto”. Absolwentka Politechniki
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Gdańskiej, Universität Stuttgart, Politechniki Warszawskiej oraz Massachusetts Institute of Technology
SPURS Program Fellow. Członkini DASL Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, The
International Society of City and Regional Planners oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich .

Spotkanie 2

KRZYSZTOF ROGATKA dr hab. inż. (11.06.2021, g. 09.30)
tytuł wystąpienia: Przestrzeń – dobro wspólne
uszczegółowienie wystąpienia: doświadczenia zdobyte w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w
Toruniu, przy tworzeniu mpzp, opracowaniu SUiKZP i innych licznych projektów przestrzeni
miejskich pozwolą autorowi odnieść się do tworzenia/uzyskania/zachowania ładu w strukturze
miejskiej. Krzysztof opowie o etapach projektowych i warunkach, które trzeba spełnić w procesie
planowania. Wypowiedź ma także uzmysłowić ważność i skomplikowanie procesu kształtowania
przestrzeni miejskiej. Wypowiedź poparta licznymi przykładami.
termin: 11.06.2021, g. 09.30, czas trwania spotkania: około 1 h
dostęp: online, MicrosoftTeams

Doktor habilitowany nauk o Ziemi, pracuje w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego na
UMK, urbanista w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Jego badania koncentrują się wokół
zagadnień związanych z rewitalizacją, urbanistyką, architekturą, planowaniem przestrzennym,
partycypacją społeczną oraz rolą środowiska przyrodniczego w mieście. Współpracuje z jednostkami
samorządu terytorialnego oraz z uniwersytetami w Słowenii, Niemczech i Hiszpanii. Członek Towarzystwa
Urbanistów Polskich, International Academic Association on Planning, Law and Property Rights oraz
Platform of Experts in Planning Law. Uczestnik międzynarodowych programów m.in.: DiverCITY-City for
all, Urbact-GEN-Y City. Laureat ogólnopolskiego konkursu „Revitare” na prace naukowo-badawcze
dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych. Autor blisko 100 artykułów oraz opracowań naukowych
opublikowanych m.in. w „Cities” oraz „Urban Forestry & Urban Greening”.
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Spotkanie 3

TOBIASZ WIESIOŁEK mgr inż. (21.06.2021, g. 12.00)
tytuł wystąpienia: Zintergowane planowanie gminy – sukcesy i porażki (studium
Szydłowa)
uszczegółowienie wystąpienia: trzyletnie doświadczenie pracy na stanowisku wójta gminy wiejskiej
daje wiedzę na temat funkcjonowania gminy. Wystąpienie przybliży słuchaczom prace na tym
stanowisku, wskaże jej słabe i mocne strony, ukaże wartości, które stanowią podstawę rozwoju
społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy. Zawód wójta nie należy jednak do łatwych.
Celem wystąpienia jest także ukazanie słabości w zarządzaniu gminą, tkwiących w obowiązujących
przepisach, polityce, ale także trudnościach w relacji z ludźmi. Wypowiedź poparta licznymi
przykładami.
termin: 21.06.2021, g. 12.00, czas trwania spotkania: około 1h
dostęp: online, MicrosoftTeams

Wójt gminy Szydłowo w kadencji 2018-2023, do którego obowiązków należy m.in.: wykonywanie zadań
gminy określonych przepisami prawa, w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju; gospodarowanie mieniem komunalnym; wykonywanie budżetu.
Tobiasz Wiesiołek_ mgr inż. gospodarki przestrzennej, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Polityk – samorządowiec. Od 2014 r. radny
Gminy Szydłowo. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska, członek Komisji Budżetu, Rozwoju i
Infrastruktury, Komisji Statutowej, Komisji ds. szacowania strat w rolnictwie oraz Komitetu
Rewitalizacji. Autor wielu interpelacji i zapytań, projektów, wniosków, raportów, opinii, koncepcji i
informacji. Działacz społeczny. Laureat nagrody Głosu Wielkopolskiego Osobowość Roku 2017 w kategorii
Samorządność i Społeczność Lokalna na etapie Powiatu Pilskiego, V miejsce w plebiscycie Tygodnika
Pilskiego Osobowość Roku 2015 w kategorii Nasi Bohaterowie.
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Spotkanie 4

Dzięcielski Michał dr (28.06.2021, g. 15.00)
tytuł wystąpienia: Zintegrowane podejście do projektów i projektowania
uszczegółowienie wystąpienia: stopień doktora nauk fizycznych zmienia sposób widzenia zjawisk
geograficznych, a matematyczno-fizyczne zainteresowania ukierunkowują działania projektowe.
Ciekawym w wypowiedzi może być wątek przygotowania projektu (wniosku projektowego), w
którym fizyczny porządek metodyczny i metodologiczny ma znaczenie i zmienia sposób myślenia
abstrakcyjnego.
termin: 28.06.2021, g. 15.00, czas trwania spotkania: około 1h
dostęp: online, MicrosoftTeams

Pracownik Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, wchodzi w skład
zespołu badawczego w składzie: Michał Dzięcielski, Adam Radzimski i Marcin Woźniak. Który uzyskał grant
obliczeniowy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Temat grantu to: „Wykorzystanie
Dużych Zbiorów Danych oraz Internetu Rzeczy do Analizy Zrównoważonych Form Transportu”.
Zainteresowania: modelowanie ekonometryczne, modelowanie transportu, symulacje komputerowe,
fizyka społeczna, fizyka polimerów, atraktory grawitacyjne, programowanie.
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Spotkanie 5

Łukasz Kubiak (30.06.2021, g. 12.00)
(wystąpienie zespołowe)
tytuł wystąpienia: Aktywna gmina w ujęciu społecznym i przestrzennym (przykład
Krobi)
uszczegółowienie wystąpienia: Aktywność gminy Krobia w zakresie tworzenia projektów i
pozyskiwania środków na ich realizację stawia ją na szczycie wyróżnionych i wyróżniających się.
Władze gminy chcą się podzielić pomysłami, powiedzą o zadaniach które doprowadziły do obecnego
stanu społecznego zadowolenia. Realizacja projektów napotyka często na trudności organizacyjne,
finansowe i prawne, co sprawia, że czas i sposób ich prowadzenia wymyka się wcześniejszym
ustaleniom. Wypowiedź poparta licznymi przykładami.
termin: 30.06.2021, g. 12.00, czas trwania spotkania: około 1-1,30 h
dostęp: online, MicrosoftTeams

Łukasz Kubik - burmistrz gminy Krobia na lata 2018-2023, który wraz z Zespołem pozyskuje środki na
realizację pomysłów poprawiających życie mieszkańców gminy. Podczas spotkania opowiedzą m.in. o
następujących zadaniach:
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w
gminie Krobia - jest to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – to projekt realizowany przez Gminę
Krobia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ziemia Krobska”, a jego celem jest poprawa warunków
kształcenia ogólnego na terenie gminy Krobia. Centrum pełni rolę instytucji edukacyjnej,
popularyzującej naukę w formie interaktywnych pokazów, łączących naukę i zabawę co rozbudza w
młodych ludziach kreatywność i ciekawość świata. W ramach projektu przewidziano również
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modernizację, adaptację i doposażenie budynków gospodarczych na Wyspie Kasztelańskiej oraz przy
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Projekt zintegrowany jest również z projektem pn.
Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji
i Innowacji w Krobi, na realizację którego Gmina Krobia otrzymała już dofinansowanie w kwocie 406
600,00 zł - również w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Krobskie Centrum Usług Społecznych, nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Krobia /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „ARKA”, Powiatem Gostyńskim w ramach
Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Przebudowa Rynku w Krobi, realizowanej w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna
zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”.
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Spotkanie 6

Robert Szymala (czerwiec 2021)
tytuł wystąpienia: Zrównoważony rozwój miasta Wałbrzycha
uszczegółowienie wystąpienia: Wykład stanowi zbiór kilkuletnich doświadczeń Kierownika Biura
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Poruszone zostaną
zagadnienia miejskiego planowania strategicznego, na którego wpływ mają warunki przyrodnicze,
społeczne, architektoniczne (zwłaszcza związane z ochroną zabytków i opiece nad zabytkami),
finansowe, transportowe i przestrzenne. Działalność miejskiego urbanisty jest efektem ciągłej pracy
nad ustaleniami MPZP czy SUiKZP, uwzględniającej specyfikę zagospodarowania miasta, jego
potencjał kulturowy, problemy komunikacyjne, zasoby turystyczne i urbanistyczne. Wypowiedź
poparta licznymi przykładami.
termin: zostanie podany niebawem, czas trwania spotkania: około 1-1,30 h
dostęp: online, MicrosoftTeams

Robert Szymala - urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 19972004 projektant w Biurze Rozwoju Wrocławia. Były współpracownik Katedry Urbanistyki PWr, Biura
Badawczo-Projektowego „Inter-Arch” i innych dolnośląskich biur projektowych. Od 2004 r. w UM w
Wałbrzychu. Obecnie Urbanista Miejski, z-ca kierownika Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego,
Członek Miejskich Komisji Urbanistycznych. Współautor i konsultant szeregu opracowań planistycznych
dla obszarów objętych ochroną konserwatorską (w tym m.in. Ostrowa Tumskiego, Rynku i Placu Solnego
we Wrocławiu).
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Spotkanie 7

Absolwenci UAM _ kierunku Gospodarka Przestrzenna z
Poznania i Słubic
(23.06. 2021, g. 17.00)
tytuł wystąpienia: Zintegrowany absolwent GP
uszczegółowienie wystąpienia: celem spotkania jest rozmowa z 5 absolwentami kierunku GP, którzy
mają krótszy i dłuższy staż pracy po studiach. Opowiedzą o początkach kariery zawodowej, gdzie
szukali pracy, czy ją znaleźli, czy pracują w zawodzie, czy odnieśli sukcesy. A może doszli do
wniosku, że studia na GP to był genialny pomysł , tylko że…..
termin: …06.2021, g. 17,00, czas trwania spotkania: około 1-1,30 h
dostęp: online, MicrosoftTeams (link zostanie wysłany na maila przez koordynatora)

na spotkanie zostali zaproszeni absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna różnych roczników i
różnych specjalności, pracujących i szukających idealnego miejsca zatrudnienia. Podzielą się oni z Wami
doświadczeniem….. tym „studenckim” i „po_studenckim” : )
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Spotkanie 8

Tomasz Ossowicz prof. dr hab. inż. arch. (wrzesień 2021)
tytuł wystąpienia: Zintegrowane działanie urbanisty miejskiego (Wrocław)
uszczegółowienie wystąpienia: spotkanie z doświadczonym urbanistą, który decydował o
przestrzennym rozwoju Wrocławia przez prawie 20 lat. Połączenie naukowca i praktyka dało miastu
wizje przemyślanego rozwoju, wynikającego z kompleksowego podejścia do badań nad przestrzenią
miejską, z wnikliwej analizy stanu istniejącego oraz z możliwości wykorzystania narzędzi istotnych
dla planowania przestrzennego Wrocławia (symulacja komputerowe).
termin: wrzesień 2021 (zostanie ustalony w sierpniu 2021)
dostęp: online, MicrosoftTeams

Tomasz Ossowicz - pracownik Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, który przez wiele lat
pełnił funkcję urbanisty miejskiego Wrocławia pracując w Biurze Rozwoju Wrocławia, początkowo na
stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia do spraw Planowania Przestrzennego, a w latach
1999-2015 objął funkcję Dyrektora tego Biura. Członek Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Woj.
Wrocławskiego, oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Woj. Dolnośląskiego,
pracownik Zespołu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim Wrocławia, członek
Komitetu Organizacyjnego „EXPO 2010 Wrocław”. W latach 2002-2003 wchodził w skład Zespołu Rady
Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego. Przez 12 lat (od 2003) pełnił funkcję Urbanisty
Miasta Wrocławia i był członkiem Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów. Od 2006 członek Głównej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a w latach 2008-2009 współpracował w ramach Rady
Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań European Institute of Technology + Sp. z o.o. Od 2014. Członek
Rady Ekologii i Zieleni przy Prezydencie Wrocławia, a od 2015 koordynator w Biurze Rozwoju Wrocławia.
Prace w zakresie: planowania Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (współpraca z jednostkami
wojewódzkimi), rozwoju Parku Kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu, planowania rozwoju terenów
zielonych na obszarze Wrocławiu, kolejne wersje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia. Obecnie jest także członek Zespołu „Zielonego Stołu” w Urzędzie Miejskim
Wrocławia zajmującym się koordynacją rozwoju zieleni oraz jej ochrony na obszarze Wrocławia.

Spotkanie 9
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Witold Magryś (wrzesień 2021)
tytuł wystąpienia: Zintegrowany związek gmin i powiatów województwa śląskiego
uszczegółowienie wystąpienia: Misją Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest służba na rzecz dobra
publicznego w Województwie Śląskim. Związek prowadzi różne formy wymiany doświadczeń
samorządowych,
dba o popularyzacje modelowych rozwiązań, podejmuje się wstępnego
uzgadniania wspólnej linii postępowania wobec problemów, z którymi stykają się samorządy lokalne.
Stowarzyszenie współpracuje z przedstawicielami ministerstw, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu
Wojewódzkiego, a także licznymi ekspertami. Autor spotkania opowie o sposobach integrowania
gmin na płaszczyźnie regionalnej, o inicjatywach na rzecz ich rozwoju, o szkoleniach i modelowych
rozwiązaniach w zakresie rozwoju lokalnego.
termin: druga połowa września 2021 (zostanie ustalony w sierpniu 2021)
dostęp: online, MicrosoftTeams

Witold Magryś - Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach. Zadaniem
ŚZGiP wspieranie społeczności i samorządów lokalnych w drodze:
 integrowania na płaszczyźnie regionalnej śląskich gmin i powiatów
 wspierania i promocji samorządności lokalnej
 kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego
 wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów
 profesjonalnego szkolenia, doradztwa, wymiany doświadczeń i upowszechniania modelowych
rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach
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