
       

       Szkolenie odbędzie się w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym 

„Księżówka”. Ośrodek wybudowany został na obrzeżach Zakopanego w 

roku 1854 jako leśniczówka, nazwana później „Adasiówką”. W roku 1910 

został zakupiony przez Towarzystwo Domu Zdrowia dla Kapłanów 

Katolickich. Po drugiej wojnie światowej dom stał się własnością 

Konferencji Episkopatu Polski. Księżówka otoczona jest pięknym, 

rozległym ogrodem, przez co  stanowi niezwykłe miejsce wypoczynku w 

ciszy i spokoju, jednocześnie położona jest niedaleko centrum – 

zakopiańskich Krupówek, a także dolnej stacji kolejki linowej na 

Kasprowy Wierch w Kuźnicach. W 1997 r. w Księżówce przebywał 

Ojciec Święty Jan Paweł II, gdzie spędził kilka dni na prywatnej 

kontemplacji w umiłowanym tatrzańskim klimacie. Apartament papieski 

jest dostępny dla zwiedzających. 

      Uczestnicy szkolenia zapoznają się z inwestycjami na drogach 

samorządowych, w szczególności ze stosowanymi nowoczesnymi 

rozwiązaniami materiałowo - technologicznymi.  

      Jubileusz 20- lecia dróg samorządowych będzie znakomitą okazją do 

uhonorowania zasłużonych dla drogownictwa pracowników oraz 

wyróżniających się jednostkek samorządowych.  

      W trakcie seminarium zostaną również wręczone nagrody gminom, 

które zastosowały najefektywniejsze innowacyjne rozwiązania 

poprawiające bezpieczeństwo ruchu na drogach gminnych. 

   
 

   

 
 

 

 

 
Patronat honorowy:  

Minister Inwestycji i Rozwoju 

Minister Infrastruktury 

Marszałek Województwa Małopolskiego 
 

 
Oddział Małopolski 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Krakowie 
MOIIB w Krakowie 

 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Krakowie,  

Oddział Małopolski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz  Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   
 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału                                                 

w  seminarium szkoleniowym pt.:   

„20-lecie dróg samorządowych” 
 

Szkolenie odbędzie się w terminie 29 – 31 maja 2019 r. w Centrum 

Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem przy Alei 

Przewodników Tatrzańskich 2  

 

  
  

http://www.ksiezowka.zakopane.pl/papiez/
http://www.ksiezowka.zakopane.pl/papiez/


 

Plan szkolenia: 
29.05.2019 r. 
 

godz. 1200 – 1400 -  zakwaterowanie uczestników, obiad 

godz. 1500 -  powitanie uczestników,  

godz. 1515 – 1800     -  wystąpienia zaproszonych gości, wystąpienia 

przedstawicieli GDDKiA oraz Zarządów dróg 

wojewódzkich, gminnych  i powiatowych 

godz. 1800 – 1900 -  rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród gminom, 

które zastosowały najlepsze innowacyjne rozwiązania 

poprawiające bezpieczeństwo na drogach gminnych. 

godz. 1930             -  uroczysta kolacja 
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30.05.2019 r. 
 

godz. 900 - śniadanie 

godz. 930 – 1100 - I panel szkoleniowy poświęcony zastosowaniu 

nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych 

technologii na drogach samorządowych (m.in. 

zastosowanie nawierzchni betonowych i „cichych”)  

godz. 1130 – 1300 - II panel szkoleniowy poświęcony zastosowaniu 

nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych 

technologii na  mostach (m.in. zastosowanie włókien 

węglowych, „świecących” farb) 

godz. 1300 – 1400 - obiad  

godz. 1430 – 1600 -  III panel szkoleniowy poświęcony wybranym 

zagadnieniom  PZP, Prawa wodnego i Prawa ochrony 

środowiska 

godz. 1630 – 1800 -  IV panel szkoleniowy poświęcony wybranym 

zagadnieniom transportowym 

godz. 1900             -  kolacja 
 

31.05.2019 r. 
 

godz. 900 - śniadanie 

godz. 930 – 1100 - podsumowanie szkolenia 

godz. 1130 – 1300 - wycieczka techniczna 

godz. 1300 – 1400 - obiad  

godz. 1430 – 1600 -  wyjazd uczestników szkolenia 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Warunkiem uczestnictwa w SZKOLENIU jest przesłanie wypełnionej KARTY 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  (pocztą lub e-mailem)  na  oraz dokonanie wpłaty   na 
konto:                    ZMRP Oddział Małopolski 
                Bank PeKaO S.A. O/Kraków 

          48 1240 1431 1111 0000 1045 2167 
      z dopiskiem „ 20 lecie dróg samorządowych” 

w terminie  do 6.05.2019 r. 
 

 

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 
 

Odpłatność za udział 1 osoby w szkoleniu wynosi: 

➢ 990,00 zł (netto) /osobę  (1 217,70 zł brutto) 

 (członkowie OIIB mogą ubiegać się o zwrot 300 zł na podstawie rachunku)  

Kwota ta obejmuje następujące koszty: 

➢ wyżywienia (od obiadu 29 maja do obiadu 31maja 2019), 

➢ noclegów  z 29/31  maja (zakwaterowanie w pokojach  2,3,4 osobowych - dopłata za 

pokój jednoosobowy- 140 zł netto). 

➢ wycieczki technicznej, 

➢ materiałów konferencyjnych 

 

 

 TERMINARZ 
 

Zgłaszanie zamiaru przygotowania referatów, prezentacji    20. 04. 2019 r. 

Zgłoszenie udziału i przesłanie opłaty za udział w szkoleniu                    6.05. 2019 r. 
 

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić 

z organizatorami. 

 
ADRES DLA KORESPONDENCJI 

. 

Wszelkich informacji udzielają: 

- Grażyna Czopek                   tel.   kom. 605 418 113,   

   gra_cz@op.pl 

- Franciszek Bartmanowicz   tel.   kom. 607 098 782,    

   franciszek.bartmanowicz@onet.pl 

- Andżelika Wojciechowska   tel.   kom. 513 108 315,  

   wojciechowska@wilczek- krakow.pl 
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