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ZAWIADOMIENIE 

      Zarząd Stowarzyszenia KLIR zaprasza na Seminarium szkoleniowe, które organizowane jest przez 
naszych Kolegów – członków S-KLIR z Olsztyna, w dniach 07 – 10.03.2012 r. w Wilimowie k/Olsztyna 
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowa Dolina”, Wilimowo 10A, http://www.dolina.hg.pl  

 
Honorowy Patronat nad naszym Seminarium obj ął  
Prezydenta Olsztyna  Pan dr in ż. Piotr Grzymowicz.  
 
Temat Seminarium:  
„Przyszło ść komunikacji zbiorowej w Olsztynie”. 
 

W sesji szkoleniowej dniu 08 marca przedstawione zostaną następujące zagadnienia:  
1. „Komunikacja publiczna w kontek ście rozwoju przestrzennego miasta” - mgr inż. arch. Magdalena Rafalska - 

Dyrektor Biura Planowania U.M.  
2. „Rozwój infrastruktury transportu zbiorowego w Olsz tynie”  - mgr inż. Zdzisław Bukowski - Kierownik Jednostki 

Realizującej Projekt „Olsztyńskie Tramwaje” z ramienia U.M. Olsztyna oraz mgr inż. Adam Kiriczok - Dyrektor Handlowy 
FCC Polska. 
 „Inteligentny System Transportowy ( ITS ) w Olszty nie” - inż. Zbigniew Gustek - Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu 
Dróg i Mostów w Olsztynie. 

3. „Drogi o przekroju 2 pasy + 1 – do świadczenia polskie i zagraniczne”  - inż. Jarosław Bera - Z-ca Dyrektora 
GDDKiA Oddział w Olsztynie . 

4. „Transport rowerowy jako uzupełnienie transportu zb iorowego w Olsztynie”  - inż. Mirosław Arczak - 
Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna d/s Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej. 

Warsztaty KLIR n/t „ITS – wymiana doświadczeń z wdrażania systemu w innych miastach” - 
prowadzenie - inż. Tomasz Borowski 
W dniu 9 marca planujemy wyjazd i wypłyni ęcie w okoliczne plenery (bez wzgl ędu na pogod ę). 
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w Gospodarstwie „Ziołowa Dolina” od dnia 07 marca br. od godz. 17. 
Planowe zakończenie szkolenia 10 marca ok. godz. 1200. Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają 
w dniu przyjazdu. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 650 zł dla członków KLIR – dla pozostałych 
uczestników 850 zł.  Opłata gwarantuje: 3 noclegi w pokojach 2 – 4 osób, wyżywienie (od kolacji 07.03 do 
śniadania 10.03.br.), materiały szkoleniowe (Biuletyn Nr 74).  
Dojazd indywidualny samochodem do Olsztyna, dalej wg mapki http://www.dolina.hg.pl/?page=148 
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 25 lutego 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 

                  


