Informacja Zarządu Stowarzyszenia Klub InŜynierii Ruchu
Adres zwrotny do sekretarza S-KLIR:
Piotr Jan GRACZYK
Ul. Unisława 8 A/1
61 – 063 POZNAŃ
tel. +48 (61) 876-86-63 kom. +48 601-700-319 e-mail: stowarzyszenie.klir@gmail.com
I

Poznań, czwartek, 23 września 2010

.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na kolejne Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest w
dniach 20.10 – 23.10.2010 r. w Poraju k/Częstochowy w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym
„PORAJ”, ul.Wojska Polskiego 79, 42-360 Poraj http://rfgsa.pl/id/88/centrum-szkoleniowe/mmm/116.
Tematem Seminarium będą:
„Problemy transportowe, w tym inŜynierii ruchu, w zagospodarowaniu przestrzeni miasta”
W dniu 21 października wygłoszone zostaną następujące referaty programowe:
1. Prezentacja najwaŜniejszych inwestycji miejskich – Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Częstochowy
Piotr Kurpios (lub Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Marcin Biernat).
2. Zagospodarowanie przestrzenne a inŜynieria ruchu drogowego – Dyrektor MZDiT w Częstochowie
Marek Przedziński.
3. Doświadczenia związane z zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym – MZDiT w
Częstochowie, Paweł Wikliński i Marcin Pająk.
4. Problematyka zagospodarowania reprezentacyjnej przestrzeni miasta na przykładzie przebudowy
Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – MZDiT w Częstochowie, Marek Lewandowski i
Małgorzata Nesterowicz.
5. Projektowanie rond – wnioski z konferencji – dyskusja – Magda Drabik INśKOM Bielsko-Biała.
.
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w ośrodku „PORAJ” od dnia 20 października br. od godz. 1600.
W dniu 22 zaplanowano Walne Zebranie. Planowe zakończenie szkolenia 23 października ok. godz. 1200.
Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają w recepcji hotelu w dniu przyjazdu.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 600 zł dla członków KLIR – dla pozostałych uczestników 750 zł.
(ew. zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym + 150 zł – tylko w przypadku wolnych miejsc)
Opłata gwarantuje: 3 noclegi, wyŜywienie (od kolacji 20.10 do śniadania 23.10.br.), materiały szkoleniowe
(Biuletyn Nr 71). Dojazd indywidualny samochodem drogą krajową nr 1, dalej wg mapki.
Wpłaty za uczestnictwo – wyłącznie na konto Stowarzyszenia KLIR, 62-081 Przeźmierowo ul. Leśna 40
68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2010 r.
Na przelewie naleŜy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane do rachunku.
Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszenia.
Informacje n/t szkolenia wraz z koniecznym potwierdzeniem udziału: u Sekretarza S-KLIR.
Z koleŜeńskim pozdrowieniem
Prezes inŜ. Tomasz Borowski

1z1

