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ZAWIADOMIENIE 

      Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest przez 
naszych członków S-KLIR z Kielc, w dniach 13 – 16.06.2012 r. w Szklanej Hucie koło Świętego Krzyża 
w Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór”, Huta Szklana 34 
http://www.jodlowydwor.com.pl 
 
Temat Seminarium:  
„Ruch rowerowy, przepisy, oczekiwania, mo żliwo ści”. 
 
W sesji szkoleniowej przedstawione zostaną następujące zagadnienia:  

1. Pieszy na kółkach czy kieruj ący pojazdem w ruchu drogowym? – mgr inż. Zygmunt Użdalewicz. 
2. Nie tylko droga dla rowerów – mgr inż. Jacek Dobiecki. 
3. Miejsce rowerzysty w systemie transportowym – po dstawowe zasady stosowania rozwi ązań dla 

ruchu rowerowego – mgr inż. Zygmunt Użdalewicz. 
4. Zrealizowane rozwi ązania dla ruchu rowerowego (istotne bł ędy i dobre rozwi ązania) – 

mgr inż. Marek Wierzchowski 
5. „Uspokojenie ruchu w centrum Kielc po rewitaliza cji”  - mgr inż. Jarosław Radkiewicz – Główny 

Inżynier Ruchu Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, mgr inż. Krzysztof Pawlak – Inspektor MZD Kielce. 
6. Program "Rozwój Polski wschodniej - trasa rowero wa w województwie świętokrzyskim" - 

Grzegorz Szczęsny, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Warsztaty KLIR n/t SIWZ dla sygnalizacji oraz zagad nienia zgłoszone przez uczestników seminarium. 
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników „Jodłowym Dworze” od dnia 13 czerwca br. od godz. 16. 
Planowe zakończenie szkolenia 16 czerwca  ok. godz. 1200. Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają 
w dniu przyjazdu. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 700 zł dla członków KLIR – dla pozostałych 
uczestników 900 zł, (ew. zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym +180 zł – tylko w przypadku wolnych miejsc). 
Opłata gwarantuje: 3 noclegi w pokojach 2 osobowych, wyżywienie (od kolacji 13.06 do śniadania 16.06.br.), 
materiały szkoleniowe (Biuletyn Nr 75).  
Dojazd indywidualny samochodem  wg mapki http://www.jodlowydwor.com.pl/kontakt.html 
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 31 maja 2012 r.  
Na przelewie należy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane do rachunku.  
Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. 
Informacje n/t szkolenia wraz z koniecznym potwierdzeniem udziału: u Sekretarza S-KLIR. 
 
 
         Z koleżeńskim pozdrowieniem 
                                        Prezes inż. Tomasz Borowski 

                  


