Andrzej Gawlewicz

Urodził się 4 października 1963 r. w Jaśle. W 1982 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im.
Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Następnie, w latach 1982-1987 studiował na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W trakcie studiów odbył praktykę w
zakresie rewaloryzacji średniowiecznych budowli obronnych w francuskim Provins. W 1987
r. obronił pracę dyplomową „Między Wawelem a Skałką – projekt uporządkowania
urbanistyczno – architektonicznego”, za którą otrzymał rok później nagrodę Miasta Krakowa.
W 1987 r. został asystentem naukowym, a później naukowo – dydaktycznym w Instytucie
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej. Uczestniczył w wielu opracowaniach naukowych i badawczych w dziedzinie
urbanistyki i architektury, także prowadzonych w ramach współpracy z uczelniami z Oxfordu
i Stuttgartu. Jednocześnie współpracował z prof. Witoldem Cęckiewiczem przy projektach
kościoła pw. Św. Krzyża w Zakopanem, Politechniki Krakowskiej w Czyżynach,
modernizacji hotelu „Cracovia” w Krakowie, ośrodka duszpasterskiego w osiedlu
„Cegielniana” w Krakowie, kościoła na osiedlu Ruczaj – Zaborze w Krakowie i innych.
W 1989 r. został członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. W
1991 r. odbył praktykę zawodową w Stuttgarcie. W 1991 r. wraz z naukowcami z Oxfordu
zorganizował na Politechnice Krakowskiej seminarium pt. „Management in Architecture”. Po
uzyskaniu w 1991 r. uprawnień projektowych prowadzi samodzielną pracownię
projektowania architektonicznego najpierw w Krakowie, a od 1992 r. w Jaśle. Jest autorem
wielu realizacji architektonicznych na terenie Jasła ale także Krosna, Warszawy, Rzeszowa, i
regionu oraz laureatem konkursu architektonicznego na hotel przy Rondzie Mogilskim w
Krakowie, konkursu na most Dębnicki w ramach warsztatów prowadzonych przez prof.
Petera Wilsona z AA School of Architecture oraz konkursu na plakat Międzynarodowego
Biennale Architektury w Krakowie. Jest autorem projektów wielu pomników i obelisków
m.in. pomnika poświęconego żołnierzom Armii Krajowej w Jaśle przy ulicy Staszica,
pomnika obrońców Ojczyzny w Jaśle w Rynku, oraz tablicy poświęconej powstaniu Związku
Inwalidów Wojennych w Jaśle.
Po przeniesieniu się do Jasła, w latach 1992 – 1995 pracował na stanowisku Architekta
Miasta Jasła, a od 1996 r. na stanowisku kierownika Biura Architekta Miejskiego w Urzędzie
Miasta w Jaśle. Zajmuje się urbanistyką, planowaniem przestrzennym oraz działaniami
w zakresie estetyzacji miasta. Pracował przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła, wielu planów zagospodarowania
przestrzennego oraz strategii rozwoju Jasła. Jest członkiem Miejskich Komisji
Architektoniczno-Urbanistycznych miasta Jasła oraz gminy Jasło. Członek Podkarpackiej
Okręgowej Izby Architektów.
Jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, a od trzech kadencji
jego wiceprezesem, autorem loga tego stowarzyszenia i koordynatorem Konkursu
Fotograficznego „Jasło - Moje Miasto”. W ramach pracy społecznej działa również w

Jasielskim Stowarzyszeniu Lotniczym
wiceprezesa.

„Ikar”

gdzie w latach 2008 pełni

funkcję

Dagmara Mliczyńska – Hajda

Jestem architektem i urbanistką, aspirantką urbanologii, absolwentką Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1988). Interesuje mnie: rewitalizacja i rozwój miast. Mam
54 lata.
Od ukończenia studiów do roku 2006 pracowałam w samorządzie i agendach rządowych
(ostatnio jako Radca Ministra Rozwoju Regionalnego). Od ponad dekady współpracuję, jako
doradca i konsultant, z polskimi instytucjami samorządowymi, naukowo-badawczymi,
bywam również ekspertem organów UE.
Z dużą satysfakcją, a nierzadko również z przyjemnością, współpracuję z samorządami miast
udzielając wsparcia przy opracowaniu programów rewitalizacji, planów rozwoju lub strategii
wprowadzania zmian. Pomagam miastom zarówno jako autorka takich opracowań, jak i
doradca, ekspert albo konsultant. Do grona miast, z którymi łączy mnie praktykowanie lub
badanie rewitalizacji należą: Bielsko-Biała, Bochnia, Czaplinek, Dzierżoniów, Katowice,
Jasło, Jaworzno, Kraków, Lublin, Mława, Pabianice, Poznań, Strumień, Świnoujście,
Szczecin, Turek, Tychy. Od 2008 jestem ekspertem tematycznym unijnego programu
URBACT i ekspertem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Od czasu do czasu pracuję
również jako konsultantka i doradca miast w zakresie rozwoju, planowania strategicznego,
zarządzania procesami rewitalizacji i gospodarowania przestrzenią.
Piszę i publikuję, popełniłam – samodzielnie albo jako współautorka – 87 artykułów, analiz i
opracowań dotyczących rozwoju i rewitalizacji miast, planowania przestrzennego i polityki
regionalnej. Od dwudziestu lat pracuję jako biegła sądowa w zakresie architektury,
planowania przestrzennego i ochrony zabytków. Jestem członkiem zawodowych
stowarzyszeń, krajowych i międzynarodowych: SARP, TUP, IFHP, ISOCARP, INTBAU.
Współtworzyłam Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” i przez kilkanaście lat pracowałam
w jego zarządzie. W roku 2015 ponownie wybrano mnie do władz Forum i powierzono
funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Na zaproszenie miast, samorządów wojewódzkich czy organizacji zrzeszających
profesjonalistów bywam prelegentką, panelistką i szkoleniowcem w dziedzinie planowania

strategicznego, zarządzania na rzecz rozwoju, rewitalizacji i mieszkalnictwa. Prowadzę
warsztaty, dyskusje panelowe i seminaria.
Pracuję naukowo, obroniłam pracę doktorską na temat rewitalizacji w procesie zmiany miasta
(przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Węcławowicza, w Zakładzie
Geografii Miast i Ludności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej
Akademii Nauk). Badam przekształcenia miast, miejsce rewitalizacji w tych przemianach,
wykładam programowanie rozwoju miast i rewitalizacji na podyplomowych studiach
prowadzonych przez Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej.
Założyłam i prowadzę Fundację „O! MIASTO„.

