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 •  VI DZIEŃ URBANISTY  

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w VI. Dniu Urba-
nisty, który odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 r. 
w Poznaniu, tradycyjnie w  Sali Zielonej na MTP. Roz-
poczęcie obrad zaplanowano na godz. 11.00. 

Hasłem spotkania będzie „Transport publicz-
ny – stymulator rozwoju”. Tym razem, podczas sta-
łego już wydarzenia w ramach targów BUDMA, po-
stanowiliśmy zadać naszym gościom m. in. następują-
ce pytania: 
Jak pomocny w rozwoju miasta może być transport 
publiczny? Czy rozwój sieci transportu publicznego 

winien być dostosowany do aktualnych uwarunkowań przestrzennych, czy też powinien je weryfikować? 
Jakie są najnowsze tendencje w urbanistyce, a także polityce Unii Europejskiej wobec zwiększającej się 
liczby samochodów? Czy powinno się utrudniać samochodom dostęp do centrum miast i postawić na 
priorytet dla transportu publicznego? Czy odpowiedzią na korki jest więcej dróg dla samochodów? Jak 
sprawić by mieszkańcy chętniej korzystali z transportu publicznego? Podczas spotkania będziemy rów-
nież rozmawiać o rozwoju kolei metropolitalnej. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.  

Podczas konferencji zostaną wręczone nagród w kolejnych edycjach konkursu Na Najlepiej Zago-
spodarowaną Przestrzeń Publiczna w Wielkopolsce oraz „Moja Wielkopolska” oragnizowanych przez nasz 
Oddział.  

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i jest skierowane do urbanistów, architektów, pracowni-
ków samorządowych oraz studentów kierunków związanych z planowaniem przestrzennych. 
W spotkaniu przewiduje się udział około 200 osób z całej Polski.  

Udział w konferencji jest darmowy po przesłaniu niniejszego ZGŁODZENIA UCZESTNICTWA do 
dnia 27 stycznia 2013 r. na adres: zgloszenia@tup.poznan.pl. Liczba miejsc ograniczona! Odbiór zapro-
szenia (wstęp jednorazowy na teren Targów) w dniu konferencji, w holu wschodnim, w punkcie oznaczo-
nym hasłem: Dzień Urbanisty, w godz. 10:30-11:30. Zaproszenie trzeba będzie aktywować poprzez wy-
pełnienie ankiety na miejscu, w kasie. 
Aktualny program na drugiej stronie. (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 
Program będzie aktualizowany na stronie www.tup.poznan.pl ) 
 

•  BOŻE NARODZENIE 
 
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu radości i pokoju w sercu, odetchnienia 
od codzienności i zgiełku oraz czasu dla tych, którzy są najważniejsi. W nadchodzącym zaś roku niech nie 
brakuje Państwu zdrowia, optymizmu i powodów do szczęścia.  
           Członkowie Zarządu Oddziału 

 


