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Drogie KoleŜanki, Drodzy Koledzy!
Grudzień jest takim specyficznym miesiącem, miesiącem planów, postanowień, a takŜe
bilansów i podsumowań. I jak co roku chciałabym Państwu przedstawić plany na
nadchodzący rok oraz krótko podsumować naszą działalność.
1. Tradycyjnie pierwszą imprezą w 2013 r. będzie 13 Bal Mostowca. Planowany termin
to 26 styczeń 2013r. Jest to końcówka ferii w Małopolsce, ale mam nadzieję, Ŝe uda
się Państwu tak poukładać plany by wziąć udział w zabawie.
2. Na przełomie stycznia i lutego odbędzie się sprawozdawczo – wyborcze Zebranie
Członków Oddziału Małopolskiego.
3. Na luty planujemy szkolenie „Pierwsze geozaprawy do monolitycznych
betonu”

napraw

4. 14 marca odbędzie się Uroczysta Gala Pontifex Cracoviensis.
W najbliŜszym czasie przyślę Państwu bardziej szczegółowe informacje związane z w/w
imprezami. Mam nadzieję, Ŝe nadal co miesiąc będziemy się spotykać na szkoleniach
mostowych, a w październiku po raz VIII wyjedziemy do Czech na seminarium „Co nowego
w mostownictwie”.
A teraz trochę statystyki.
W pierwszym półroczu 2012 roku odbyło się pięć imprez, w których wzięło udział łącznie 437
osób (szczegółowiej o imprezach tych pisałam w liście z 20.08.2012 r.)
W drugim półroczu odbyły się następujące imprezy:

1. 27.09. 2012 r. - na sali konferencyjnej Hotelu ASPEL w Krakowie odbyło się
seminarium szkoleniowe: „Mosty składane. Przykłady zastosowania izolacji nowej
generacji”, w którym uczestniczyło 47 osób.
2. 03 – 05 10. 2012 r. – w Zakopanem odbyła się I Konferencja ochrony środowiska
przed hałasem drogowym „TRANSNOISE 2012”. W której wzięło udział 127 osób.
3. 24.10.2012 r. - na sali konferencyjnej SWB w Krakowie odbyło się seminarium
szkoleniowe: „Współczesne metody diagnostyki betonowych konstrukcji mostowych",
w którym uczestniczyło 55 osób.
4. 25.10.2012 r. - pod wiaduktem w Węgrzcach odbyło się seminarium szkoleniowe:
„Lokalizacja i identyfikacja zbrojenia w Ŝelbecie, metody wykrywania wad wewnętrznych
w konstrukcjach Ŝelbetowych (pustek, obszarów rozsegregowanego kruszywa, pęknięć)",
w którym uczestniczyło 41 osób.
5. 07 – 09.11.2012r. - w Czechach odbyło się VII seminarium szkoleniowe: „Co nowego w
mostownictwie", w którym uczestniczyły 52 osoby.
6. 14.12.2012r. - na sali konferencyjnej Hotelu ASPEL w Krakowie odbyło się
seminarium szkoleniowe: „Najpiękniejsze mosty świata – wspomnienia z XVII wyprawy
mostowej Austria – Korsyka i V Światowej Wyprawy mostowej do Emiratów Arabskich”,
w którym uczestniczyły 54 osoby.
Podsumowując je statystycznie moŜna napisać, Ŝe wzięło w nich udział łącznie 376 osób, a w
całym 2012 r. 813 osób.
W 2011r. w imprezach wzięło udział 1 475 osób., a w 2010r. 1 207 osób.
Czyli podczas ostatniej kadencji Zarząd OM ZMRP zorganizował imprezy, w których łącznie
wzięło udział 3 495 osób. Prawda, Ŝe statystyka jest piękna ?

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia i zbliŜającego się Nowego Roku 2013 mam
przyjemność w imieniu Zarządu Małopolskiego Oddziału ZMRP i własnym
złoŜyć Państwu najserdeczniejsze Ŝyczenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności w
Ŝyciu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej, serdecznych spotkań
rodzinnych, przyjaznych twarzy, szczerych uśmiechów, szczęścia, radości,
miłości…
Aby Wasze święta były właśnie tym czym powinny być - odrobiną ciepła w
środku zimy, światłem w mroku i aby wszystkie dni były tak piękne i szczęśliwe
jak ten wigilijny wieczór. śyczymy, Ŝeby 2012 rok przyniósł Wam nowe,
wspaniale wyzwania i obdarzył mądrością, która pozwoli się z nimi zmierzyć.
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