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Targi Warsaw Home w ciągu trzech lat
stały się przestrzenią spotkań dla branży oraz klientów indywidualnych – czyli
wszystkich miłośników designu, których
przybywa z roku na rok. IV edycja wydarzenia będzie miała miejsce 3–6 października 2019 r. w Ptak Warsaw Expo
w Nadarzynie pod Warszawą. Motywem
przewodnim tegorocznej edycji będzie
hasło „Jestem”, które nawiązuje do korzeni targów – ich idea przecież bierze
się z łączenia ludzi, dawania im tego,
czego potrzebują.
Warsaw Build to międzynarodowe targi budowlane i materiałów wykończeniowych, które w tym roku odbędą się
po raz pierwszy równolegle do Warsaw
Home. Wydarzenie skierowane jest do
architektów, inżynierów, firm budowlanych, deweloperów, dystrybutorów, inwestorów, przedstawicieli sektora badań i rozwoju.
Więcej informacji na stronie: www.
warsawhome.eu
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SMART Architecture
EVENT
Na początku czerwca 2019 r. w Gliwicach obyło się
spotkanie organizowane przez APA Smart, którego gośćmi specjalnymi byli Jan Karpiel Bułecka junior oraz Marcin Steindel – właściciele biura projektowego Karpiel i Steindel. Twórcy jednych z najciekawszych realizacji architektonicznych w Polsce oraz laureaci wielu prestiżowych nagród, wraz
z przedstawicielami APA Group oraz Deceuninck, opowiedzieli o inteligentnych rozwiązaniach dla domu i łączeniu natury z technologią.

Prezes Budimeksu został
Dyrektorem Grupy Ferrovial
na Europę
Dariusz Blocher będzie zarządzał rynkiem europejskim Grupy
Ferrovial: polskim, brytyjskim, irlandzkim i słowackim. Nową rolę
połączy ze stanowiskiem prezesa Budimeksu w Polsce. Awans ten jest precedensem w historii Grupy Ferrovial. Po raz pierwszy Polak obejmie stanowisko zarządcze na poziomie
kontynentalnym. Grupa Ferrovial jest w pierwszej dziesiątce największych firm budowlanych w Europie i w pierwszej dwudziestce firm konstrukcyjnych na świecie.

Multi Comfort Student Contest 2019
wygrywają studentki z Politechniki Śląskiej!
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Finał 15. edycji międzynarodowego konkursu Multi Comfort Student Contest odbył się
w dniach 5–8 czerwca w Mediolanie. W wydarzeniu wzięło udział 60 drużyn, które przedstawiły swoje projekty na arenie międzynarodowej. Pierwsze miejsce otrzymały studentki
z Politechniki Śląskiej za projekt „CO. Living”!
Multi Comfort Student Contest jest konkursem skierowanym do studentów architektury. Tegoroczna edycja przyciągnęła 2200 studentów z 34 państw i 199 renomowanych uczelni.
Tym bardziej cieszy wiadomość, że pierwsze miejsce zdobyły reprezentantki Polski: Anna
Toborek i Joanna Machera.
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W dniu 17 maja 2019 r. w Pawilonie Wyspiański 2000 w Krakowie odbyła się uroczystość
wręczenia aktów powołań członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Krakowa. W skład MKUA na kolejną, piątą już kadencję został powołany dr arch. Rafał
Barycz. Akty powołania wręczył Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.
Komisja liczy 19 osób o znaczącym autorytecie
i dorobku zawodowym w dziedzinie architektury oraz urbanistyki rekomendowanych przez
prezydenta, Radę Miasta Krakowa oraz branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe.
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Rafał Barycz członkiem Miejskiej Komisji
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