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•   Zebranie Oddziału 
 
     Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza na zebranie Oddziału, które odbędzie się 4 listopada br. 
o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w pok. 63. Spotkanie będzie 
poświecone w głównej mierze organizacji tegorocznej edycji konkursu „Moja Wielkopolska” oraz 
wyłoni członków Sądu Konkursowego.   
 
•   ZAPROSZENIE  
 
     Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza do udziału w konferencjach organizowanych przez nasz 
oddział we współpracy z MTP: 
 

ENERGETYKA WIATROWA –  25 listopada 2010 r. -  w ramach Targów POLEKO 2010, MTP 
 

W dobie aktualnej dyskusji na temat ocieplenia klimatu i pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych zadajemy pytanie, czy polskie prawo przystaje do teraźniejszych rozwiązań? Czy 
polskie społeczeństwo jest świadome korzyści i zagroŜeń? Czy samorządy podejmują słuszne 
decyzje? Czy urbaniści mają narzędzia do kształtowania „zielonej” polityki”? 

 
URBANISTYKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH  - 23 XI 201 0 r. -  w ramach Targów 

GMINA 2010, MTP 
 

W sytuacji coraz większych potrzeb inwestycyjnych, rosnącej świadomości społecznej i braku 
funduszy- aby sprostać potrzebom rozwojowym miast, regionów i kraju- URBANISTYKA 
OPERACYJNA stara się odpowiedzieć m.in. na pytania: 

− Jak chaos, tymczasowość, wszystkie oddolne procesy moŜna uczynić częścią planowania? Jak 
dostrzec ich logikę i tworzyć przestrzenie, które będą „Ŝywe”? 

− Architektura i planowanie są w coraz większym stopniu produktem prawa, norm i standardów, 
dlatego nierzadko odbiegają od rzeczywistości. Jak znaleźć równowagę między porządkiem 
a zaskoczeniem, między wizją urbanistyczną a spontanicznymi oddolnymi procesami? 

− Kiedy i czy w ogóle naleŜy mówić o planowaniu, które sprowadza się do aktu prawa 
miejscowego? Czy na pewno współczesna urbanistyka wiąŜe się z tworzeniem planów 
miejscowych? 

− Kto jest urbanistą – prezydent, inwestor, prawnik, architekt, czy planista? 
− Jak pomóc a nie zaszkodzić? 

 
W ramach konferencji, zaproszeni paneliści – specjaliści/praktycy w dziedzinie inwestowania 
w przestrzeń, urbaniści i znawcy prawa spróbują odpowiedzieć na ww. pytania. 

 
Po uroczystym rozpoczęciu konferencji nastąpi wręczenie nagród w I edycji etapu regionu 
wielkopolskiego w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. 

 
Szczegóły w załączniku. Udział w konferencjach jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji poprzez 
naszą stronę: www.tup.poznan.pl, gdzie umieszczane będą wszelkie aktualizacje programu. 
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