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W dniu 20.11.2009 r. odbyło się w Poznaniu posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Klub 
InŜynierii Ruchu (obecnych członków 6/7). 
 
1. Przyjęto, wstępne, lokalizacje i terminy spotkań i szkoleń w 2010 r. : 

• 19-24 marca  Madryt 24-26 marca Targi Intertraffic Amsterdam, 
• 14-17 kwietnia – Seminarium w Puławach lub Kazimierzu Dln., 
• 11 maja  Spotkanie targowe KLIR - Targi Autostrada (11-14.05) w Kielcach,, 
• 23-26 czerwca seminarium – Rybnik, 
• 25-28 września – XV spotkanie w Samotni, 
• 20-23 Październik – Walne Wyborcze Częstochowa . 

2. Zaakceptowano, propozycję Krzysztofa Zalewy podjęcia współpracy KLIR w projekcie 
pomocowym Rządu RP dla Gruzji: 

„Tbilisi 18.11.2009 r. 
Klub InŜynierii Ruchu 

Ul. Leśna 40 
62-081 Przeźmierowo k. Poznania 

 
Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie moŜliwości wykorzystania doświadczenia i 

wiedzy członków Stowarzyszenia w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
drogach krajowych i miejskich na terenie Gruzji. 

Jako członek stowarzyszenia i jako osoba zajmująca się oznakowaniem dróg na 
terenie Gruzji, mając na celu nie tylko rozwój reprezentowanej przeze mnie firmy Gepol Ltd, 
lecz przede wszystkim wykorzystanie doświadczeń polskich specjalistów naleŜących do Klir, w 
celu podniesienia standardów jakościowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, pragnę 
zaproponować współprace polegająca na wsparciu rozwoju infrastruktury na terenie Gruzji.  

Współpraca w tym zakresie pozwoli na szybsze dostosowanie standardów 
technicznych obowiązujących aktualnie w Gruzji ( de facto nie ma tutaj Ŝadnych standardów ) 
do standardów europejskich, jak równieŜ podniesie prestiŜ naszego Stowarzyszenia. 

Działalność ta jest bardzo popierana przez ministerstwo spraw zagranicznych i 
ministerstwo finansów, takŜe finansowo. Projekt wzbudza duŜe zainteresowanie w kręgach 
rządowych w ramach pomocy i współpracy z Gruzją oraz u przedstawicieli rządu 
gruzińskiego. 

UwaŜam, Ŝe jest to ciekawa propozycja do zaprezentowania naszego Stowarzyszenia 
jako grupy powaŜnych fachowców potrafiących sprostać kaŜdemu wyzwaniu w zakresie 
InŜynierii Drogowej. 

Cel jaki przyświeca temu działaniu to : maksymalne wykorzystanie pieniędzy 
przeznaczonych na rozwój infrastruktury w Gruzji w oparciu o doświadczenia polskich 
specjalistów w tworzeniu nowego - bezpiecznego świata drogowego. 

W kaŜdej chwili jestem do dyspozycji aby uszczegółowić wizję współdziałania. 
 

Z powaŜaniem 
Krzysztof Zalewa 

www.gepol.ge “ 
 
 

3. Przyjęto, Ŝe Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się jesienią 2010 r. 
  
Opracował  
Sekretarz S-KLIR 
Piotr Jan Graczyk 
 


