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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Za nami 2015 rok, a 2016 już od trzech dni gości w naszym życiu. Życzę Państwu, żeby ten
nowy rok był dla Was szczęśliwy, żeby dopisywało Wam zdrowie, a praca nie przesłaniała tego
co w życiu najważniejsze, żebyście mieli czas dla rodziny i przyjaciół. I żeby tego czasu
wystarczyło Wam też na spotkania organizowane przez nasz oddział.
Początek nowego roku sprzyja zarówno wspomnieniom i podsumowaniom jak i planom i
marzeniom. Zacznijmy od wspomnień. Pozwolę sobie króciutko przypomnieć Państwu jakie
imprezy zorganizował nasz oddział w 2015r.
1. 7 lutego 2015 na sali konferencyjnej Hotelu ASPEL w Krakowie odbył się XV,
jubileuszowy Bal Mostowców. Temat przewodni tego karnawałowego spotkania nawiązywał
do zorganizowanej w październiku 2014 wyprawy mostowej do USA. Wehikuł czasu przeniósł
nas w 1925r. do Chicago, w czasy prohibicji, rządów mafii ze słynnym Alem Capone na czele.
W imprezie wzięło udział ponad 170 osób.
2. 19 lutego 2015 r. w klubie Cafe Kontynenty odbyło się seminarium szkoleniowe „Nowoczesne
nawierzchnie i hydroizolacje w budownictwie komunikacyjnym”, w którym uczestniczyły 53
osoby.
3. 28 lutego na stoku „POLCZAKÓWKA” w Rabce odbyły się VIII Zawody Narciarskie
Mostowców tradycyjnie organizowane przez Firmę ASIS Sp. z o.o. W tej rodzinnej zimowej
zabawie wzięło udział prawie 70 osób.
4. 19 marca 2015 r. w sali Filharmonii Krakowskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której
poznaliśmy zwycięzców V edycji konkursu „Pontifex Cracoviensis”. Poniżej przedstawiamy
laureatów. W uroczystości wzięło udział ponad 600 osób.
Laureaci nagrody im. Sebastiana Sierakowskiego - „Pontifex Cracoviensis” 2015
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5. 30 kwietnia 2015 r. w klubie Cafe Kontynenty odbyło się seminarium szkoleniowe „Beton i
cement w budownictwie drogowo – mostowym”, w którym uczestniczyły 63 osoby.
6. 21 maja 2015 r. odbyła się wycieczka techniczna na budowę linii szybkiego tramwaju Lipska
– Wielicka w Krakowie, w której uczestniczyło 31 osób.
7. 18 czerwca 2015 r. w klubie Cafe Kontynenty odbyło się seminarium szkoleniowe
„Nowoczesne metody zabezpieczenia skarp i osuwisk”, w którym uczestniczyły 74 osoby.
8. W dniach 2 – 3 lipca 2015 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty szkoleniowe: „Kontrakty
realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj”, w których uczestniczyły 64 osoby.
9. W dniach 18 - 30 października 2015 r. odbyła się Wyprawa Mostowa do Chin”, w której
uczestniczyły 33 osoby.
10.
18 grudnia 2015 r. odbyło się seminarium szkoleniowe „Najpiękniejsze mosty świata –
wspomnienia z XXI europejskiej wyprawy mostowej do Irlandii, VIII światowej wyprawy
mostowej do Iranu oraz II Krakowskiej wyprawy do Chin”. W spotkaniu wzięło udział 79
osób.
Podsumowując ten miniony rok statystycznie można napisać, że w 10 imprezach
zorganizowanych przez nasz Oddział w 2015 r. wzięło udział łącznie 1 237 osób.
Pięknie wygląda ta cyfra, prawda? A jeszcze piękniej będzie wyglądało podsumowanie
ostatniej kadencji Zarządu Małopolskiego Oddziału ZMRP. W latach 2013 – 2015 odbyło się
28 imprez, w których uczestniczyło 2 976 osób. Fenomenalna jest ta statystyka!
No i na koniec trochę planów:
• 6 lutego2016r. odbędzie się XVI Bal Mostowców. Tym razem przeniesiemy się do
tajemniczych Chin, w których właśnie rozpoczął się Rok Małpy. Mam nadzieję, że jak
zwykle frekwencja będzie imponująca. Jest to ostatnia sobota karnawału (nie kolidująca
z feriami). Zaproszenie przesyłam w załączeniu.
• 13 lutego 2016r. na stoku „POLCZAKÓWKA” w Rabce-Zdroju odbędą się X
Jubileuszowe Zawody Narciarskie Mostowców tradycyjnie organizowane przez Firmę
ASIS Sp. z o.o. Myślę, że pogoda jak zawsze będzie nam sprzyjać. Już zapraszam
Państwa do wzięcia udziału w tej zabawie z rodziną i przyjaciółmi. Szczegółowe
informacje prześlę w osobnym komunikacie.
• 15 lutego 2016r. odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Małopolskiego
Oddziału ZMRP. Mam nadzieję na wspaniałą frekwencję.
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