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Zmarł Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński

Marian Szeliński – Prezes Honorowy Oddziału SITK RP w Krakowie

W dniu 7 maja 2015 roku, w dniu 93 urodzin zmarł Marian Szeliński – 
wieloletni Prezes Oddziału w SITK RP w Krakowie, a później jego wieloletni 
Prezes Honorowy  Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 14 maja br  na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie  Prezesa Szelińskiego żegnała Rodzina 
oraz członkowie Oddziału: przedstawiciele Zarządu Oddziału, Członkowie 
Honorowi, Seniorzy, koledzy i przyjaciele, jak również koleżanki i koledzy 
reprezentujący wiele Oddziałów z całej Polski  Prezes Honorowy SITK RP 
prof  Wiesław Starowicz pożegnał Prezesa Honorowego w imieniu wszystkich 
członków Oddziału, odczytał również pożegnanie od Prezesa Honorowego 
Seniora Andrzeja Gołaszewskiego, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości  
Listy kondolencyjne przesłały również niektóre Oddziały  

*   *   *
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Drogi Marianie,

Przyszliśmy tutaj dzisiaj z koleżankami i kolegami z całej Polski, aby Cię 
pożegnać, aby się zadumać nad Twoimi działaniami, nad Twoimi osiągnięciami, 
nad Twoimi zasługami dla ruchu stowarzyszeniowego, ruchu inżynierskiego 
w Polsce. 

Jeśli patrzysz na nas z góry, widzisz jak wielu dzisiaj nas tutaj przyszło, 
widzisz smutek na naszych twarzach. Nawet niebiosa płaczą. 

Prawie połowę swojego długiego życia poświęciłeś Stowarzyszeniu In-
żynierów i Techników Komunikacji. W tym roku minęło 48 lat Twojej pracy 
w zarządzie Oddziału SITK, w tym 22 lat pełniłeś funkcję Prezesa i potem 21 
Prezesa Honorowego. Większość tego okresu przypadało na wiek, w którym 
sporo ludzi myśli już tylko o sobie, a Ty cały czas myślałeś o Stowarzyszeniu, 
myślałeś o nas. 

Byłeś wzorem Prezesa Oddziału umiejętnie i w wielkim stylu koordynującego 
wszelkie inicjatywy dotyczące rozwoju i porządkowania miejskiego i regio-
nalnego systemu transportowego, ale również umiejącego dbać o atmosferę, 
o klimat, o dobre samopoczucie wszystkich Twoich współpracowników.

Umiałeś integrować środowisko. To Ty wymyśliłeś spotkania międzyoddzia-
łowe najpierw w naszym makroregionie, potem w Polsce południowo-wschod-
niej. Jutro takie kolejne spotkanie odbędzie się właśnie u nas, w Krakowie. 
Wspomnimy Cię na pewno.

Twoim oczkiem w głowie było poszerzanie wiedzy całego środowiska inży-
nierskiego. Byłeś inicjatorem i organizatorem szeregu konferencji naukowo-
-technicznych, sympozjów, seminariów i kursów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe inżynierów transportu. Twoim dzieckiem żyjącym do dzisiaj są 
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK. I do dzisiaj też kultywujemy 
w Oddziale Twój zapał w organizowaniu konferencji. 

Byłeś inicjatorem i przez wiele ostatnich lat koordynatorem działań na rzecz 
niezagubienia w SITK problematyki ochrony zabytków transportowych. Do dziś 
wspaniale działa założony przez Ciebie Stowarzyszeniowy Klub Miłośników 
Historii i Zabytków Transportu. 

Przez wiele lat Wspierałeś Zarząd Krajowy i kolejnych Prezesów SITK we 
wszystkich inicjatywach przynoszących naszemu środowisku korzyści, wzmac-
niających autorytet SITK. Wszystkie Twoje działania zyskiwały uznanie i w 
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konsekwencji nagrodzone były najwyższymi wyróżnieniami stowarzyszeniowymi 
i odznaczeniami państwowymi.

We wszystkie swoje działania wkładałeś wiele pasji i zaangażowania, byłeś 
autentycznym autorytetem dla wielu z nas.

Teraz pozostaniesz dla nas wzorem do naśladowania, wzorem odpowiedzial-
nego, pracowitego i osiągającego sukcesy działacza inżynierskiego.

Żegnam Cię dzisiaj w imieniu całego Stowarzyszenia, w imieniu całego śro-
dowiska inżynierskiego, w imieniu przyjaciół, z którymi przez lata integrowałeś 
środowisko inżynierskie w transporcie.

Wierzę, że pamięć o Tobie na długo pozostanie wśród nas. A jak Cię znam, 
to tam na górze już od kilku dni integrujesz naszych rozproszonych kolegów.

Wiesław Starowicz
Prezes Honorowy SITK RP

*   *   *

Warszawa 12 maja 2015 roku
 
Zarząd Oddziału Krakowskiego

Wraz z dzisiejszym pożegnaniem, odchodzi spośród nas Zasłużony dla nasze-
go środowiska i Stowarzyszenia Członek Honorowy, Wieloletni Prezes i Prezes 
Honorowy Oddziału Krakowskiego, wspaniały Kolega – Marian Szeliński.

Pozostaje natomiast z nami niezapomniane wspomnienie o Jego wyjątko-
wych cechach charakteru i zasługach w pracy zawodowej i stowarzyszeniowej, 
pozostają z nami Jego wychowankowie stowarzyszeniowi, tak umiejętnie i po-
mysłowo prowadzący obecnie Oddział Krakowski, pozostają opracowywane 
z Jego decydującym udziałem monografie chroniące zabytki transportu w Pol-
sce, pozostaje tradycja gromadzenia wiedzy w postaci materiałów z konferencji 
organizowanych przez Oddział, pozostają zapisy niektórych paragrafów Statutu 
Naszego Stowarzyszenia które On sformułował i przekonał do nich członków 
naszego Stowarzyszenia.

Osobiście wiele zawdzięczam Marianowi Szelińskiemu, bowiem w czasach, 
kiedy prezesowałem Stowarzyszeniu, pomagały mi bardzo prowadzone z Nim 
dyskusje, które w konsekwencji wpływały na niezbędne przeobrażenia i kształt 
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Stowarzyszenia na poszczególnych etapach jego rozwoju. Każdy mój wyjazd do 
Krakowa i spotkanie z Marianem otwierały mi nowe płaszczyzny, nowe punkty 
widzenia spraw i sposobu ich rozwiązywania, a kiedy spotkania nie były możliwe 

- pisywaliśmy do siebie - zachowałem 
tę korespondencję - wracałem do niej 
wielokrotnie i będę na pewno jeszcze 
powracał.

Nie mogąc uczestniczyć w żałob-
nym pożegnaniu, tą drogą, żegnam 
Cię Drogi Marianie. Cześć Twojej 
Pamięci.

Szanownej Małżonce, Całej Rodzi-
nie, kierownictwu i członkom Oddziału 
Krakowskiego, składam najserdecz-
niejsze kondolencje.

Andrzej Gołaszewski
Prezes Honorowy Senior

Zarząd Oddziału pożegnał również 
Prezesa Honorowego nekrologiem 
zamieszczonym w Dzienniku Polskim 
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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Marzec 2015
Data Godzina Spotkanie Osoby 

odpowiedzialne

16 marca 16 00 Prelekcja „Patrzę i podziwiam”, siedziba Oddziału, 
ul  Siostrzana J Hydzik

16 marca 18 00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul  Siostrzana L Żakowska, 
J Mrowińska

19 marca 18 00
Uroczysta Gala „PONTIFEX CRACOVIENSIS”, 
Filharmonia im  K Szymanowskiego w Krakowie, 
ul  Zwierzyniecka 1

L Żakowska

21 marca  
Wycieczka „Poznaj swoje miasto Kraków - część 1” 
zorganizowana przez Koło GDDKiA Oddział w 
Krakowie

A Reszczyk

26 marca  Spotkanie Krajowego Klubu Seniora, Budynek NOT 
w Warszawie 

J Bąkowski,
S Maniewski

30 marca 16 00 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału, 
sala konferencyjna MPK S A  w Krakowie, ul  Brożka 3

L Żakowska, 
J Mrowińska

31 marca  Przekazanie I raty składki członkowskiej do Zarządu 
Krajowego J Mrowińska

31 marca  Przekazanie sprawozdania finansowego za 2014 rok do 
Urzędu Skarbowego J Mrowińska

Kwiecień 2015
Data Godzina Temat Osoby 

odpowiedzialne

7 kwietnia 10 00 Spotkanie z przedstawicielem Inforsys - omówienie 
warunków współpracy w zakresie przesyłek listowych J Mrowińska

11 kwietnia  
Wycieczka krajoznawcza do Doliny Chochołowskiej na 
„wiosenne krokusy” organizowana przez Koło SITK przy 
Mota-Engil Central Europe S A 

B Toporska

13 - 17 
kwietnia

15 00 - 
20 00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M Szałkowski, 
J Mrowińska

14 kwietnia  Termin przekazania sprawozdania finansowego za rok 
2014 do Sądu J Mrowińska

20 kwietnia 16 00  Prelekcja z cyklu „Patrzę i podziwiam” pt ”Mosty 
z żelaza i stali”, ul  Siostrzana J Hydzik

20 kwietnia 18 00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul  Siostrzana L Żakowska, 
J Mrowińska
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23 kwietnia 9 00-
12 00

Wycieczka techniczna na budowę linii szybkiego 
tramwaju Lipska - Wielicka w Krakowie organizowana 
przez Koło Mota-Engil Central Europe S A  

B Toporska

28 kwietnia 16 00 Spotkanie „Sinusowe” Klubu Seniora, siedziba Oddziału, 
ul  Siostrzana 

J Magrysz, 
J Mrowińska

Maj 2015
Data Godzina Temat Osoby 

odpowiedzialne

11 maja 17 00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul  Siostrzana L Żakowska, 
J Mrowińska

12 maja 9 45-
15 30

Uroczyste posiedzenie Rady Prezesów połączone 
z wręczeniem nagród SITK “ERNEST za 2014 rok”, 
Warszawa

Prezes Oddziału, 
nominowani, 
Członkowie 
Honorowi, 
Kapituły

15 - 16 
maja  Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie L Żakowska, 

J Mrowińska
18 maja 16 00 Prelekcja „Patrzę i podziwiam”, ul  Siostrzana J Hydzik

19 maja  
Seminarium „Projektowanie infrastruktury rowerowej 
pod kątem użytkownika”, siedziba GDDKiA, 
ul  Mogilska 25

A Reszczyk

23 maja 9 00 Wycieczka „Poznaj swoje miasto Kraków” - część 2 A Reszczyk

27 maja 7 00
Wyjazd techniczno-krajoznawczy na trasie Kraków 
- Nowy Sącz - Gorlice - Stóża - Łużna - Kraków 
organizowany przez Klub Seniora

J Magrysz

Czerwiec 2015
Data Godzina Temat Osoby 

odpowiedzialne

8 czerwca 17 00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul  Siostrzana L Żakowska, 
J Mrowińska

10 czerwca 9 00

Spotkanie z przedstawicielem Hotelu Kasprowy 
Zakopane w sprawie konferencji „Nowoczesne 
technologie  i systemy zarządzania w transporcie 
szynowym”

J Mrowińska

11 czerwca 14 00 Konkurs prac dyplomowych absolwentów szkół 
wyższych Krakowa - uroczystość rozdania nagród

A Kollbek, 
J Mrowińska, 
L Żakowska

12 czerwca  Przekazanie planu szkoleń na III kwartał 2015 roku 
do MOIIB biuro

15-19 
czerwca

15 00 - 
20 00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M Szałkowski, 
J Mrowińska

22 czerwca 16 15 Prelekcja z cyklu „Transport miejski w …” organizowana 
przez koło przy PK, siedziba Oddziału ul Siostrzana

U Duda, 
B Wiertel
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25 czerwca 16 00

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania 
w transporcie szynowym”  siedziba Oddziału 
ul Siostrzana

J Mrowińska 
J Mitis

27 czerwca  Rodzinny Piknik TranSPORTOWY T Kulpa

29 czerwca 16 00
 Ostatnia prelecja z cyklu „PATRZĘ I PODZIWIAM” 
pt ”Mosty piękne, straszne i wyjątkowe”,  siedziba 
Oddziału ul Siostrzana 

J Hydzik

29 czerwca 17 00
Okolicznościowe spotkanie z laureatami Konkursu 
PZITB „Budowa Roku 2014” z regionu Małopolski 
organizowane przez PZITB Oddział w Krakowie

L Żakowska

30 czerwca 15 00 Wizyta u Jubilata Andrzeja Macelewicza z okazji 95 
urodzin

L Żakowska 
J Mrowińska

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału

Z posiedzeń Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 16 marca 2015 r.
§	Prezes Oddziału omówiła sprawy organizacyjne i merytoryczne zwią-

zane z przygotowaniem zebrania sprawozdawczego Oddziału za rok 
2014, zaplanowanego na 30 marca 2015r 

§	Omówiono przygotowany przez księgową bilans finansowy Oddziału 
za rok 2014 

§	Księgowa Oddziału omówiła nowy plan kont uzgodniony z Dyrekto-
rem Biura Ekspertyz i Sekretarzem Oddziału  Po dyskusji Zarząd pod-
jął decyzję o przyjęciu nowego planu kont 

§	Zarząd ustalił i zatwierdził skład Redakcji Zeszytów Naukowo-Tech-
nicznych na nową kadencję na lata 2015-2018 

§	Zarząd przedyskutował wnioski złożone do Oddziałowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej ds  Rzeczoznawstwa o nadanie uprawnień rzeczoznawcy 
SITK 

§	Kol  A Szarata przekazał informacje na temat stanu przygotowań do 
konferencji Polityka parkingowa w miastach (Kraków, 19 – 20 listo-
pada 2015r ) 

§	Sekretarz J Mrowińska omówiła sprawy organizacyjne związane 
z przygotowaniem Spotkania Międzyoddziałowego organizowanego 
przez Oddział w Krakowie w dniach 15 - 16 maja br  
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§	Omówiono stan zaawansowania prac w konkursie na najlepszą pra-
cę dyplomową dla uczelni wyższych Krakowa  Do konkursu zostały 
zgłoszone 23 prace z trzech uczelni krakowskich: Politechniki Krakow-
skiej, Uniwersytetu Rolniczego i Akademii Górniczo-Hutniczej  Roz-
strzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu br 

§	Omówiono zasady podjęcia współpracy międzynarodowej i podpisania 
porozumienia ze szwajcarskim stowarzyszeniem Swiss Engineering 

§	Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Przewodniczącą 
Koła SITK RP przy GDDKiA Oddział w Krakowie o dofinansowanie 
wycieczki „Poznaj swoje miasto Kraków” - cz 1 organizowanej w dniu 
21 marca 2015 roku 

§	Zarząd rozpatrzył wniosek złożony przez Przewodniczącą Koła SITK 
RP przy Mota-Engil Central Europe S A  o dofinansowanie kosztów 
transportu wyjazdu integracyjnego do Doliny Chochołowskiej na „wio-
senne krokusy” w dniu 11 kwietnia 2015r 

§	Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Koła przy Przedsiębiorstwie Napraw 
i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp  z o o  i przyjęciu 
do Koła 22 członków  Przewodniczącym Koła został kol  Konrad Gaw-
łowski  

§	Zarząd dokonał skreśleń z listy członków 
§	Zarząd podjął uchwałę o zlikwidowaniu Międzyzakładowego Koła 

Drogowców 
§	Prezes Oddziału przekazała informacje o Komisji Młodzieży działają-

cej przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT  Wszystkie Oddziały SITK do 
dnia 31 marca br  przedstawią informacje o działaniach i inicjatywach 
podejmowanych przez Stowarzyszenie i adresowanych do młodych 
członków 

§	Prezes poinformowała o otrzymanym podziękowaniu za finansowe 
wsparcie działalności Komisji ds  Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej 
działającej przy Krakowskiej Rady FSNT NOT 

§	Poinformowano, że sprawozdanie z działalności Zespołu Problemowego 
ds  Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego MOIIB w roku 2014, proto-
kół ze spotkania sprawozdawczego członków Koła SITK przy Mota-Engil 
Central Europe S A  w dniu 12 02 2015r  oraz sprawozdanie z działalno-
ści Oddziałowego Klubu Seniora w 2014 roku, jak również plan działania 
Klubu na rok 2015 znajdują się do wglądu w Biurze Oddziału 
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Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20 kwietnia 2015 r.
§	Prezes Oddziału omówiła przebieg zebrania sprawozdawczego Oddzia-

łu za rok 2014, które odbyło się w dniu 30 marca 2015r  W spotkaniu 
uczestniczyło 78 osób 

§	Kol  M Szałkowski (Wiceprezes Zarządu Krajowego) przekazał infor-
mację na temat konkursu Ernesty 2014; spośród wniosków złożonych 
przez Oddział trzy zostały nominowane do nagrody  

§	Kol  Anna Reszczyk poinformowała o przebiegu pierwszej części wy-
cieczki nt: „Poznaj swoje miasto Kraków”, zorganizowanej w dniu 
21 marca br  W wycieczce uczestniczyło 15 osób (członkowie Koła 
w GDDKiA – Oddział w Krakowie i innych kół) 

§	Kol  B Toporska zrelacjonowała przebieg wycieczki do Doliny Cho-
chołowskiej „na wiosenne krokusy”, która odbyła się w dniu 11 kwiet-
nia br  W wycieczce uczestniczyli członkowie koła Mota Engil Central 
Europe S A  oraz członkowie innych kół 

§	Kol  B Toporska przekazała informacje na temat planowanej w dniu 23 
kwietnia br  wycieczki technicznej na budowę linii szybkiego tramwaju 
Lipska - Wielicka w Krakowie  Wycieczkę organizuje Koło w Mota-
-Central Europe S A 

§	Prezes Oddziału poinformowała o stanie prac organizacyjnych związa-
nych z planowanym w dniach 15-16 maja br  Spotkaniem Międzyod-
działowym w Krakowie  Przygotowano program merytoryczny i tech-
niczno-turystyczny 

§	Przewodniczący Sądu Konkursowego, Wiceprezes A Kollbek poinfor-
mował o stanie prac Sądu w konkursie na najlepszą prac dyplomową 
uczelni wyższych Krakowa za rok 2014 

§	Prezes L Żakowska przekazała informację na temat konkursu „Europa 
dla Obywateli” . 

§	Prezes L Żakowska poinformowała o możliwościach kontynuacji 
współpracy międzynarodowej ze stowarzyszeniem Swiss Engineering 
i zakresie tej współpracy  

§	Zarząd rozpatrzył sprawy związane z przyjęciem do Oddziału nowych 
członków oraz skreśleniem członków  

§	Zarząd podjął uchwałę o przesłaniu do władz Województwa Małopol-
skiego oficjalnego stanowiska Oddziału w sprawie planów fizycznej 
likwidacji linii kolejowej Tarnów – Szczucin 
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§	Poinformowano o uroczystej Gali „Pontifex Cracoviensis”, która odby-
ła się w dniu 19 marca br  w Filharmonii Krakowskiej 

§	Poinformowano o odrzuceniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej wniosku złożonego przez Oddział do Konkursu ASOS 2015  
Oddział wystosował pisemne zapytanie o przyczyny odrzucenia wnio-
sku 

§	Przedyskutowano sprawę nadania tytułu rzeczoznawcy członkowi Od-
działu 

§	Poinformowano o otrzymanym z Oddziału SITK w Katowicach po-
dziękowaniu za wsparcie finansowe budowy pomnika inż  Józefa Now-
kuńskiego 

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 11 maja 2015 r.
§	Prezes L Żakowska poinformowała, że w dniu 12 maja br  odbędzie 

się uroczyste posiedzenie Rady Prezesów, w czasie którego odbędzie 
się wręczenie nagród w konkursie Ernesty za rok 2014  Nasz Oddział 
reprezentować będą: Prezes Oddziału, Prezes Honorowy SITK, Człon-
kowie Honorowi, Przewodniczący Sekcji Krajowych i nominowani do 
nagrody 

§	Poinformowano, że dniu 7 maja br  w wieku 93 lat zmarł Prezes Hono-
rowy Oddziału Marian Szeliński  Uroczystości pogrzebowe odbędą 
się w dniu 14 maja br  na Cmentarzu Rakowickim o godz  11 40  Omó-
wiono szczegóły związane z przygotowaniami do pogrzebu i reprezen-
tacją Oddziału w czasie uroczystości 

§	Kol  Beata Toporska przekazała informacje na temat wycieczki tech-
nicznej na budowę linii szybkiego tramwaju Lipska - Wielicka w Kra-
kowie, zorganizowanej w dniu 23 kwietnia br  przez Koło Mota-Central 
Europe S A 

§	Kol  J Mrowińska poinformowała o sprawach organizacyjnych związa-
nych ze Spotkaniem Międzyoddziałowym, które odbędzie się w Krako-
wie w dniach 15 – 16 maja br 

§	Kol  A Szarata poinformował o postępie prac organizacyjnych zwią-
zanych z VIII Międzynarodową Konferencją Polityka parkingowa 
w miastach, która odbędzie się w dniach 16 – 17 11 2015r  w Krako-
wie  Konferencja zareklamowana zostanie w czasie seminarium par-
kingowego na Targach w Kielcach w dniu 14 05 2015r 
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§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o dofinansowaniu dla członków Koła w Mota - Engil Central Europe 
S A  biorących udział w wyjeździe do Amsterdamu i Brukseli w dniach 
27 czerwca - 01 lipca 2015r 

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o dofinansowaniu kosztów transportu dla członków Klubu Seniora bio-
rących udział w wyjeździe techniczno – krajoznawczym na trasie: Kra-
ków – Nowy Sącz – Gorlice – Stróże – Łużna w dniu 20 (lub 21) maja 
br 

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o dofinansowaniu Pikniku Transportowego organizowanego przez 
Koło w Politechnice Krakowskiej w Wołowicach w dniu 27 06 2015r 

§	Kol  M Błeszyński i M Szałkowski przedstawili propozycję przeję-
cia od PKP Cargo starego parowozu Tk48, który obecnie znajduje się 
w Lokomotywowni Płaszów, wyremontowania i ustawieniu go w miej-
scu publicznym 

§	Prezes L Żakowska poinformowała o rezygnacji prof  Wiesława Staro-
wicza z dniem 31 maja br  z pełnionej funkcji Dyrektora Biura Eksper-
tyz 

§	Zarząd przedyskutował temat poprawy wizerunku Oddziału na ze-
wnątrz i konieczności podjęcia działań dla poprawy tego stanu  

§	Wiceprezes A Kollbek omówił stan prac prowadzonych przez eksper-
tów i Sąd Konkursowy w konkursie na najlepszą pracę dyplomową za 
rok 2014  Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 
się w pierwszej połowie czerwca br 

§	Kol  A Reszczyk poinformowała, że w dniu 19 maja br  w siedzibie 
GDDKiA Oddział w Krakowie odbędzie się seminarium nt  ścieżek ro-
werowych, a w dniu 23 maja br  odbędzie się wycieczka po Kazimierzu 

§	Poinformowano o planowanych akcjach Oddziału i Zarządu Krajowe-
go, w tym reprezentowaniu Oddziału na konferencjach i kongresach 
międzynarodowych 

§	Kol  A Szarata zaproponował podjęcie przez Oddział nietypowego za-
dania – otwarcia w centrum Krakowa kawiarni SITK z wystrojem „ko-
munikacyjnym” i z możliwością organizowania spotkań dyskusyjnych 

§	Członkowie Zarządu złożyli życzenia imieninowe kol  Markowi Błe-
szyńskiemu 
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Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 8 czerwca 2015r.
§	Wiceprezes A Kollbek zapoznał członków Zarządu z protokołem z po-

siedzenia Sądu Konkursowego oceniającego zgłoszone prace w 46  
Konkursie na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Krako-
wa w dziedzinie transportu” za rok 2014  Zarząd zatwierdził protokół, 
podjęto decyzję o nagrodach, które zostaną wręczone laureatom  Uro-
czyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11 
czerwca br  w siedzibie GDDKiA Oddział w Krakowie 

§	Prof  Starowicz złożył sprawozdanie ze swojej działalności w czasie 
pełnienia funkcji Dyrektora Biura Ekspertyz  Od dnia 1 lipca br  funk-
cję tę będzie pełnił kol  Marek Błeszyński 

§	Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z tegorocznymi Jubi-
leuszami kolegów Seniorów: Andrzeja Macelewicza (95 lat), Edwarda 
Piotrowicza (85 lat) oraz Jana Dziedzica (80 lat) 

§	Kol  A Reszczyk zrelacjonowała przebieg drugiej części wycieczki 
„Poznaj swoje miasto Kraków" zorganizowanej przez Koło w GDD-
KiA Oddział w Krakowie dla członków Oddziału w dniu 23 maja 2015 
roku  Zarząd przyznał dofinansowanie do kosztów wynajęcia przewod-
nika 

§	Kol  B Toporska poinformowała o nowej inicjatywnie Koła w Mota 
– Engil Central Europe S A  – planowanej w dniu 12 września br  wy-
cieczce „Drogą Holocaustu” organizowanej dla wszystkich chętnych 
członków Oddziału  Zarząd przyznał dofinansowanie do kosztów wy-
najęcia przewodnika 

§	Poinformowano o zmianie miejsca wycieczki planowanej przez Koło 
w Mota-Engil Central Europe SA do Amsterdamu – wycieczka odbę-
dzie się w tym samym terminie do Toskanii  Zarząd przyznał dofinan-
sowanie dla członków Oddziału biorących udział w wycieczce 

§	Kol  B Toporska poinformowała o podjętej przez Koło w Mota – Engil 
Central Europe SA  nowej inicjatywnie  W dniach 14 – 16 sierpnia br  
odbędzie się wyprawa do źródeł Wisły, która zapoczątkuje nowy cykl 
„Wypraw Transportowych”  Zarząd przyznał dofinansowanie do kosz-
tów posiłku w czasie wyprawy 

§	Prezes L Żakowska omówiła stan przygotowań do Międzynarodowej 
Konferencji nt  „Polityka parkingowa w miastach” organizowanej 
w dniach 16 i 17 listopada 2015 roku w Krakowie 
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§	Prof  W Starowicz poinformował o przebiegu uroczystego, coroczne-
go spotkania Rady Prezesów z Członkami Honorowymi i uroczystości 
wręczenia nagród „ERNEST za działalność w roku 2014”, która odbyła 
się w Warszawie w dniu 12 maja 2015r 

§	Prezes L Żakowska podziękowała członkom Zarządu za uczestnictwo 
w pogrzebie Prezesa Honorowego Oddziału Mariana Szelińskiego 
w dniu 14 maja br 

§	Prezes L Żakowska zrelacjonowała przebieg Spotkania Międzyoddzia-
łowego zorganizowanego w Krakowie w dniach 15 – 16 maja br 

§	Kol  P Struska poinformowała o stanie przygotowań do Pikniku Trans-
portowego, organizowanego przez Koło przy Politechnice Krakowskiej 
w Wołowicach w dniu 27 czerwca br 

§	Ze względu na brak wniosków nie przyjęto nowych członków ani nie 
skreślono członków z listy Oddziału 

§	Poinformowano o otrzymanej odpowiedzi w sprawie wystosowanego 
przez Oddział pisma do władz Województwa Małopolskiego w związ-
ku z planami fizycznej likwidacji linii kolejowej Tarnów – Szczucin 
i budowy w jej miejsce ścieżki rowerowej 

§	Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na konferencję „Produkcja 
nowoczesnych tramwajów  Możliwości zapewnienia wymagań klien-
tów” organizowaną przez Oddział SITK w Poznaniu w dniu 23 czerwca 
2015r 

§	Prezes L Żakowska poinformowała o działaniach podjętych w sprawie 
wniosku o nadanie uprawnień rzeczoznawcy dla jednego z członków 
Oddziału 

§	Prezes L Żakowska poinformowała, że w dniach 9 – 11 czerwca br  
będzie uczestniczyć w Szczycie Klimatycznym w Bonn reprezentując 
Oddział SITK w Krakowie 

§	Kol  M Szałkowski poinformował, że podobnie jak w latach poprzed-
nich, SITK będzie uczestniczyło w Targach TRAKO 2015 

§	Członkowie Zarządu złożyli życzenia imieninowe prof  Wiesławowi 
Starowiczowi oraz kol  Zofii Schumacher 
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Z życia Oddziału

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału 
SITK RP w Krakowie

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krako-
wie odbyło się w dniu 30 marca 2015 roku w sali konferencyjnej MPK S A  
w Krakowie przy ul  Brożka 3  W zebraniu uczestniczyli członkowie Władz 
Oddziału – Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Członkowie Honoro-
wi, a także przedstawiciele kół i klubów  Obrady Zebrania prowadził wybrany 
jednogłośnie na Przewodniczącego zebrania kol  Mariusz Szałkowski  Obrady 
protokołowane było przez Sekretarza zebrania kol  Paulinę Struską i kol  Beatę 
Toporską  Zebranie miało charakter sprawozdawczy  

Zebranie zaszczycili swoją obecnością: Prezes Honorowy SITK RP – prof  
Wiesław Starowicz, Prezes Krakowskiej Rady FSNT NOT – Mieszko Lambor, 
Prezes SITK RP Oddział w Kielcach – Wojciech Rybak oraz profesorowie z Po-
litechniki Krakowskiej –  Kazimierz Furtak, Kazimierz Flaga i Andrzej Rudnicki  

W zebraniu uczestniczyło łącznie 78 osób  Wszyscy uczestnicy otrzymali 
przygotowane materiały: szczegółowy program spotkania, notesy, czasopismo 
wydawane przez Stowarzyszenie „Transport Miejski i Regionalny” oraz naj-
nowszy numer Informatora Oddziału (1/2015), który zawierał Sprawozdanie 
Oddziału za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym, protokołem Ko-
misji Rewizyjnej, jak również plan imprez naukowo-technicznych i innych 
przewidzianych do realizacji przez Oddział w roku 2015  

Najaktywniejszym członkom Oddziału, jako wyraz uznania za pracę na rzecz 
Oddziału, wręczono stowarzyszeniowe odznaki i wyróżnienia  Złote Honorowe 
Odznaki SITK z Diamentem otrzymali: prof  Kazimierz Furtak i Sekretarz Od-
działu Janina Mrowińska  Złotą Honorową Odznakę SITK otrzymała kol  Barbara 
Bochnia  Srebrne Honorowe Odznaki SITK otrzymali: Aneta Krzynowek-Franek 
oraz Jan Mitis  Kolejną uroczystością było wręczenie przez Prezesa Honorowego 
SITK prof  Wiesława Starowicza dyplomu Zarządu Krajowego dla prof  Andrzeja 
Rudnickiego za długoletnią przynależność i działalność w Stowarzyszeniu  Prezes 
Oddziału Lidia Żakowska wraz z Wiceprezesem ds  Kolejnictwa Zbigniewem 
Marcem wręczyli legitymacje nowo przyjętym do Oddziału członkom  
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Walne zebranie członków Oddziału

Prof. Andrzej Rudnicki otrzymuje dyplom za długoletnią przynależność i działalność w Stowarzyszeniu
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Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową SITK z Diamentem – prof. Kazimierz Furtak i Janina Mrowińska (w środku)

Barbara Bochnia odznaczona Złotą Złotą Odznaką Honorową SITK
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Aneta Krzynowek-Franek i Jan Mitis odznaczeni Srebrną Honorową Odznaką SITK (w środku),
obok nich Prezes Lidia Żakowska i Wiceprezes Zbigniew Marzec

Andrzej Szarata wygłasza prelekcję na temat wyników KBR w Krakowie
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W dalszej części zebrania podsumowano działalność Oddziału w roku 2014  
Po złożeniu szczegółowego sprawozdania z działalności Oddziału SITK RP 
w Krakowie w roku 2014 oraz sprawozdań z prac Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego, Przewodniczący zebrania postawił pod głosowanie jawne 
uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Oddziału i Sprawozdania Finansowego 
za rok 2014  Sprawozdania zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie 

W dalszej części zebrania prof  Andrzej Szarata wygłosił prelekcję na temat: 
„Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie”, przedstawiając wyniki szeroko 
zakrojonych badań zachowań komunikacyjnych  Następnie Wiceprezes Oddzia-
łu ds  Kolejnictwa kol  Zbigniew Marzec przedstawił proponowany program 
działania Oddziału na rok 2015  Po jego wystąpieniu Przewodniczący zebrania 
odczytał projekt Uchwały i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyję-
cia przez Walne Zebranie Członków programu działania Oddziału na rok 2015  
Program został przyjęty przez Walne Zebranie 

Marek Błeszyński wręcza karykaturę Annie Reszczyk

Na zakończenie zebrania Prezes Oddziału Lidia Żakowska wyraziła podzię-
kowanie wszystkim członkom Oddziału oraz gościom za przybycie i udział 
w zebraniu, życząc owocnej i aktywnej pracy w roku 2015  Zebranie miało rów-
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nież miłe akcenty  Kol  Marek Błeszyński, zgodnie z wytworzoną już od kilku 
lat tradycją, wręczył wykonaną przez siebie karykaturę kol  Annie Reszczyk 

Opracowanie: Janina Mrowińska 
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie 

Zdjęcia: Michał Wojtaszek

Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie

W dniach 15 - 16 maja 2015r  odbyło się Spotkanie Międzyoddziałowe, 
którego organizatorem był Oddział SITK RP w Krakowie  Ostatnie takie 
spotkanie odbyło się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2009 roku, organi-
zatorem był Oddział w Lublinie  Spotkanie w Krakowie to pierwsze po tak 
długiej przerwie spotkanie, które ma zainicjować powrót do dobrej praktyki 
spotkań przedstawicieli Oddziałów  Jest to doskonała platforma do przedysku-
towania ważnych zagadnień merytorycznych związanych z funkcjonowaniem 
Oddziałów i Zarządu Krajowego, jak również okazja do lepszej integracji 
naszego środowiska 

W spotkaniu uczestniczyły łącznie 34 osoby, w tym 17 przedstawicieli 
z Oddziałów: Ciechanów, Częstochowa, Kielce, Lublin, Szczecin, Białystok, 
Wrocław i Rzeszów oraz przedstawiciele Zarządu Krajowego  Oddział w Kra-
kowie reprezentowany był przez 17 osób  Wśród nich obecny był Prezes Ho-
norowy SITK prof  Wiesław Starowicz, Członek Honorowy Wiceprezes SITK 
Mariusz Szałkowski, Członkowie Honorowi: Anna Bryksy i Jerzy Hydzik 
(Przewodniczący KKMHiZT), członkowie Zarządu Oddziału, przedstawiciele 
kół zakładowych oraz koleżanki z Biura Oddziału  

Miejscem zakwaterowania uczestników był hotel Alef na krakowskim 
Kazimierzu  W pierwszym dniu spotkania uczestnicy spotkali się w Biblio-
tece Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie powitani zostali przez 
Lidię Żakowską - Prezesa Oddziału w Krakowie  Pani Prezes podziękowała 
wszystkim za przybycie, wyrażając zadowolenie z przywrócenia tradycji spo-
tkań międzyoddziałowych, przekazała też życzenia owocnych obrad i miłego 
pobytu w Krakowie 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Inżynierii Miej-
skiej  W zabytkowej hali zajezdni tramwajowej przy ul  Św  Wawrzyńca 
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uczestnicy mogli zobaczyć odrestaurowane historyczne wozy tramwajowe, 
zwiedzili również wystawę „Z dziejów polskiej motoryzacji”  

Po zakończeniu zwiedzania rozpoczęła się pierwsza sesja obrad meryto-
rycznych, którą prowadziła Prezes L  Żakowska  W prezentacji multimedialnej 
przedstawiła charakterystykę Oddziału w Krakowie oraz wszystkie obszary jego 
działalności  Przedstawienie struktury Oddziału w różnych przekrojach, charak-
terystyki całego szeregu przedsięwzięć i inicjatyw, które Oddział podejmuje, 
przybliżyło uczestnikom spotkania codzienną pracę oraz działalność Oddziału 

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przedstawienie 
się i krótkie scharakteryzowanie swojej funkcji pełnionej we własnych Oddzia-
łach  W dalszej części obrad merytorycznych kol  Paulina Struska (członek 
Zarządu Oddziału) w prezentacji multimedialnej przedstawiła kolejny temat 
zaplanowany do dyskusji: „Działania i inicjatywy skierowane do młodych”  
W wygłoszonej prelekcji kol  P  Struska szczegółowo przedstawiła inicjatywy 
i działania podejmowane przez młodych członków Oddziału w Krakowie, 
w szczególności pokazała dokonania i sukcesy dwóch najbardziej aktywnych 
kół – Koła w Mota-Engil Central Europe S A  i Koła w Politechnice Krakow-
skiej  Zarządy i członkowie obu kół działają aktywnie od wielu lat, angażują 
się w organizowanie konferencji i seminariów, wyjazdów technicznych, imprez 
kulturalnych oraz turystyczno – integracyjnych, angażują się również w dzia-
łalność publikacyjną, przygotowują i wygłaszają referaty na konferencjach  
Uczestnicząc czynnie w wielu pracach Biura Ekspertyz, młodzi członkowie 
zdobywają cenne doświadczenia zawodowe łącząc to z pracą zarobkową  Za-
angażowali się w utworzenie nowej strony internetowej Oddziału, prowadzą 
profil Facebook, angażują się też w działalność charytatywną  Ogromna praca, 
zaangażowanie i aktywność młodych członków obu kół została doceniona po-
przez przyznanie nominacji i statuetek w konkursie Ernesta w kolejnych latach  
Na zakończenie prezentacji kol  P  Struska przedstawiła koleżankom i kolegom 
z innych Oddziałów propozycje działań, które pomogą przyciągnąć ludzi 
młodych do Stowarzyszenia i wyzwolić w nich aktywność i zaangażowanie  

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem był 
kol  Łukasz Franek – członek Koła w Politechnice Krakowskiej, pracownik 
naukowy   Rozmawiano o tym, jak Stowarzyszenie może być postrzegane przez 
młode osoby z zewnątrz, jakie są bariery – czy nie jesteśmy środowiskiem 
hermetycznym, jak to zmienić, czy dajemy klarowny przekaz, po co należeć 
do SITK  Zastanawiano się, jak dotrzeć do młodych osób znajdujących się 
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w firmach wykonawczych, jak organizować spotkania i wydarzenia ponad 
podziałami, jakie często występują w środowisku  

Przedstawiciele Oddziałów uczestniczący w spotkaniu dzielili się informa-
cjami, jak w ich Oddziałach pracuje się z młodzieżą, jakie formy współpracy 
i zachęty są stosowane dla ich pozyskania (seminaria, szkolenia, spotkania)  
Na pewno w Oddziałach potrzebni są liderzy, którzy zgromadzą wokół siebie 
młodych, aktywnych członków  

Prof  W Starowicz w swej wypowiedzi stwierdził, że temat młodych członków 
w SITK dyskutowany jest od wielu lat  Ludzie młodzi chcą się angażować w tego 
typu działalność dopiero po osiągnięciu stabilizacji rodzinnej i zawodowej, a więc 
w wieku ok  35 – 40 lat  Zarządy Oddziałów poprzez zaangażowanie ludzi mło-
dych w różne obszary działalności powinny umożliwić im współdecydowanie 
w ważnych sprawach  Proponowano również utworzenie platformy, która umoż-
liwi młodym członkom wspólną, aktywną działalność w całym Stowarzyszeniu  

Druga część obrad odbyła się w godzinach popołudniowych, przewodniczył 
jej Sekretarz Generalny Waldemar Fabirkiewicz  Tematem tej części obrad był 
„Wizerunek SITK w działaniach krajowych i regionalnych”  W pierwszej części 
Sekretarz Generalny poinformował o pracy i przedsięwzięciach podejmowa-
nych przez Zarząd Krajowy, zdał relację z realizacji Uchwały Programowej 
Zjazdu, przedstawił sytuację w sekcjach krajowych, poinformował również 
o osiągniętych wynikach finansowych za rok 2014 i prognozach na rok 2015   
Omówił również inne zagadnienia dotycząca prcy Zarządu, m in  rolę i znacze-
nie członków wspierających Oddziały, kwestię rzeczoznawców i ich udziału 
w przetargach, zaapelował o tworzenie przy Oddziałach ośrodków szkolenia, 
poruszył tematykę zbliżających się Jubileuszy Zarządu Krajowego i części 
Oddziałów  Sekretarz przekazał też informacje o kondycji czasopism stowa-
rzyszeniowych, które aktualnie są przedsięwzięciami samofinansującymi się  

W sprawie wizerunku SITK Sekretarz Generalny przedstawił wdrożony przez 
Zarząd Krajowy proces jego ujednolicania  Opracowano przejrzysty system two-
rzenia domen stron internetowych, adresów mailowych, dokumentów firmowych  

Po zakończeniu wystąpienia Sekretarza Generalnego, prowadzenie obrad 
przejęła Prezes Lidia Żakowska  Poprosiła uczestników o podsumowanie 
dyskusji prowadzonej przez Sekretarza w krótkich wnioskach, wśród których 
znalazły się następujące:

-	 dążenie i doprowadzenie do wprowadzenia jednolitego i jasnego wize-
runku SITK,
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-	 prośba do Sekretarza Generalnego o przesłanie do Oddziałów wzoru 
umowy z członkami wspierającymi,

-	 rozwiązanie problemu Oddziałów, które nie są zinformatyzowane,
-	 prośba o przesyłanie ewentualnych uwag i poprawek oraz pomysłów 

zapisów do Statutu, by kolejny Zjazd mógł go zmienić i znowelizować 
dostosowując do dzisiejszych realiów,

-	 przypomnienie o nowej numeracji PKD i dostosowanie jej do zmian 
wprowadzanych w Statucie,

-	 wykorzystywanie roli Stowarzyszenia jako eksperta, wykonywanie za-
dań eksperckich 

Miłym akcentem tej części obrad było złożenie Sekretarzowi Generalnemu 
przez Prezes L  Żakowską i Prezesa Honorowego W Starowicza życzeń imie-
ninowych i wręczenie kwiatów oraz prezentów 

Pierwszy dzień spotkania zakończył się wspólną, koleżeńską kolacją w re-
stauracji Vidok na szczycie budynku Jubilat, skąd roztacza się piękny widok 
na panoramę Krakowa  Po kolacji uczestnicy udali się na nocne zwiedzanie 
krakowskiego Kazimierza 

W drugim dniu spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na wycieczkę tech-
niczno-turystyczną po najnowszych inwestycjach związanych z transportem 
i komunikacja miejską realizowanych w Krakowie  Głównym organizatorem 
tej atrakcji był Mariusz Szałkowski – Członek Zarządu Oddziału w Krakowie, 
jednocześnie Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego S A  w Krakowie i Dyrektor ds  Eksploatacji i Rozwoju  W czasie prze-
jazdu pełnił również rolę przewodnika, przybliżając historię miejsc i obiektów 
znajdujących się na trasie przejazdu  

Na trasie przebiegającej zabytkowymi ulicami Krakowa zwiedzono ważne 
miejsca i obiekty z punktu widzenia komunikacji zbiorowej miasta, jak również 
obiekty historyczne i obiekty użyteczności publicznej  

Po  zakończonej podróży goście zostali zaproszeni do siedziby MPK S A  
na ul  Św  Wawrzyńca, gdzie mogli zapoznać się z pracą Głównej Dyspozy-
torni Ruchu MPK  Uczestników oprowadzał kol  Grzegorz Dyrkacz – Członek 
Koła w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, który w MPK S A  
pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds  Zarządzania Przewozami  Kol  
Dyrkacz w bardzo ciekawy sposób zapoznał uczestników z pracą i zadaniami 
dyspozytorni – to tutaj znajduje się centrum dowodzenia zajmujące się cało-
dobowym nadzorem ruchu  
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Zwiedzanie Muzeum Inżynierii Miejskiej (autor A.Bąkowski)

Obrady merytoryczne w Muzeum Inżynierii Miejskiej  (autor A.Bąkowski)
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Głos zabiera Sekretarz Generalny 
– Waldemar Fabirkiewicz 
 (autor J.Mitis)

Uczestnicy spotkania na tarasie restauracji Vidok (autor A.Bąkowski)
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Wieczorny spacer po Krakowie – pod oknem papieskim  (autor A.Bąkowski)

Nowy dworzec kolejowy w Krakowie – pod Globusem  (autor J.Mitis)
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Zwiedzanie Głównej Dyspozytorni Ruchu MPK w Krakowie, oprowadza Grzegorz Dyrkacz (pierwszy z prawej)
 (autor A.Bąkowski)

Po zakończeniu zwiedzania goście zostali zaproszeni na obiad do restauracji 
Dawno temu na Kazimierzu zlokalizowanej przy ul  Szerokiej 1, gdzie mieli 
okazję degustować dania tradycyjnej kuchni żydowskiej  Po obiedzie organi-
zatorzy pożegnali uczestników spotkania, którzy udali się w powrotną drogę 
do swoich miast, snując plany na kolejne spotkanie w gronie stowarzyszenio-
wych przyjaciół  Dla chętnych, którzy przedłużyli pobyt w naszym mieście do 
niedzieli, zaproponowano dodatkową atrakcję na wieczór – występ Kabaretu 
Piwnica Pod Baranami 

Opracowanie
Danuta Schwertner – Redaktor Informatora Oddziału

Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie
Zdjęcia: Adam Bąkowski (Oddział w Szczecinie),
Joanna Mitis, Anna Bujak (Oddział w Krakowie)
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Konkurs SITK RP prac dyplomowych dla szkół wyż-
szych Krakowa rozstrzygnięty

Oddział SITK RP w Krakowie zorganizował kolejną, 46  edycję konkursu 
na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Krakowa w dziedzinie 
transportu za rok 2014  Sąd Konkursowy pracował w następującym składzie:
Przewodniczący: Andrzej Kollbek Wiceprezes Oddziału SITK RP 

w Krakowie, Zastępca Dyrektora 
GDDKiA Oddział w Krakowie,

Członkowie: Mariusz Szałkowski Wiceprezes MPK SA, Dyrektor 
ds  Eksploatacji i Rozwoju MPK S A  
w Krakowie, członek Zarządu Oddziału 
SITK RP w Krakowie,

Jan Mitis

Grzegorz Sapoń

Kierownik Działu Projektowania i Analiz 
Eksploatacyjnych MPK S A  w Krakowie, 
Specjalista ds  umów i rozliczeń MPK 
S A  w Krakowie,

Marek Błeszyński Członek Zarządu SITK RP w Krakowie,
Jan Macała Kierownik Działu Technicznego MPK 

S A  w Krakowie,
Adrian Obuchowicz Kierownik Zajezdni Autobusowej 

Bieńczyce MPK S A  w Krakowie 
Do konkursu zgłoszono 23 prace dyplomowe z trzech krakowskich uczelni: 

Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Uniwersytetu 
Rolniczego  Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów, których opinie 
były przedmiotem kwalifikacji do II etapu, tj  oceny przez Sąd Konkursowy  
Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniach 25 i 27 maja 2015r  oraz po anali-
zie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi 
pracami wyłonił laureatów  

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów zwycięz-
com konkursu odbyło się w dniu 11 czerwca br  w sali konferencyjnej GDDKiA 
Oddział w Krakowie przy ul  Mogilskiej 25  Na spotkanie przybyło 19 osób: 
laureaci konkursu, promotorzy prac, zaproszeni goście i przedstawiciele Za-
rządu Oddziału  Wszystkich przybyłych przywitał w ciepłych słowach Andrzej 
Kollbek - Przewodniczący Sądu Konkursowego (Wiceprezes Oddziału), przy-
pominając zasady konkursu oraz podkreślając jego wagę i znaczenie  Następnie 
ogłosił werdykt i zaprezentował wszystkie zgłoszone prace, podkreślając ich 
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bardzo wyrównany poziom i wysoką wartość merytoryczną  Różnorodność 
tematyki zawartej w poszczególnych pracach spowodowała, że wybór tych 
najlepszych nie był łatwym zadaniem  W swej dziedzinie każda z prac jest 
bardzo cenna i wnosi wiele nowego  A oto nagrodzone prace:

 I miejsce (przyznane równorzędnie dwóm pracom):
·	 Paweł Kłeczek za pracę pt  „Symulacja ruchu ludzi w galerii handlo-

wej”, promotor – dr hab  inż  Jarosław Wąs,
·	 Daniel Rapacz oraz Wojciech Zwijacz za pracę pt  „Stosowanie miar 

pośrednich oceny BRD związanych ze strefą dylematu na skrzyżowa-
niach z sygnalizacją świetlną”, promotor - dr hab  inż  Janusz Chodur, 
prof  PK,

II miejsce
·	 Joanna Czachurska oraz Anna Owsiak za pracę pt  „Kształtowanie 

bezpiecznego otoczenia dróg - przepisy i ich praktyczna realizacja”, 
promotor - dr hab  inż  Stanisław Gaca prof  PK,

III miejsce (przyznane równorzędnie dwóm pracom):
·	 Łukasz Kordeczka za pracę pt  „Hydrauliczne urządzenie napinające 

wyciągu narciarskiego”, promotor - dr inż  Tomasz Rokita,
·	 Dawid Kowalczyk za pracę pt  „Analiza powiązań transportem szy-

nowym z Osiedla Piastów do centrum Krakowa”, promotor – dr inż  
Marek Bauer 

Doceniając wysoki poziom wyróżniono cztery prace:
·	 Jakub Rakoczy za pracę pt  „Symulacja ewakuacji tunelu w warun-

kach pożaru”, promotor - dr hab  inż  Jarosław Wąs, 
·	 Anna Lizoń oraz Piotr Ostaszewski za pracę pt  „Funkcjonowanie 

i bezpieczeństwo ruchu skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej w sta-
nach zawodności” promotor - dr inż  Krzysztof Ostrowski,

·	 Jakub Pastuszka za pracę pt  „Symulacja obsługi transportowej im-
prezy masowej z wykorzystaniem aplikacji VISWALK”, promotor - dr 
inż  Wiesław Dźwigoń,

·	 Milena Mojecka za pracę pt  „Projekt przejścia dla zwierząt w miej-
scowości Wodzisław w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 598 + 100”, 
promotor – dr inż  arch  Marcin Furtak 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe  Promotorzy 
nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J M Rektora Politechniki Kra-
kowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi  Wręczył 
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je w Jego imieniu Wiceprezes Oddziału Andrzej Kollbek wraz z Sekretarzem 
Oddziału Janiną Mrowińską  

Spotkanie z uczestnikami komkursu

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie
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W czasie dyskusji, jaka wywiązała się na spotkaniu, laureaci nagród i ich 
promotorzy podzielili się swoimi refleksjami z okresu pisania prac, trudnościa-
mi, na jakie napotykali, opisali również w jaki sposób udało im się połączyć 
swoje życiowe pasje ze studiami 

Przebieg spotkania podsumował Wiceprezes A Kollbek, który stwierdził, 
że konkurs nadal jest i pozostanie ważny w działalności statutowej Oddziału 
i zachęcił młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia  Kończąc 
spotkanie życzył czestnikom konkursu sukcesów w pracy zawodowej oraz 
pozyskania pracy zgodnej z przygotowaniem zawodowym  Na zakończenie 
uroczystości wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie 

Opracowanie i zdjęcia: Joanna Mitis
Biuro Oddziału SITK w Krakowie

 

Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 16 03 – 30 06 2015r  do Oddziału zostali przyjęci: Paweł Stopka 
oraz Antoni Janik do Koła w Politechnice Krakowskiej, a także Nina Janczy, Ma-
teusz Janczy oraz Tadeusz Dorosz do Koła w Mota – Engil Central Europe S A  

Z listy członków Oddziału zostali skreśleni: Edwad Wójcik, Paweł Głód, 
Adam Kramarczyk, Grzegorz Mołodziński i Józef Stala z Koła w GDDKiA 
Oddział w Krakowie  

W dniu 20 kwietnia br  decyzją Zarządu Oddziału zlikwidowano Międzyzakła-
dowe Koło Drogowców, z listy członków skreśleni zostali: Bogusław Łęcki, Marta 
Maj, Zdzisław Malawski, Edyta Nowak – Poskrobko, Andrzej Olszowski, Janina 
Pokrywa, Renata Rybicka-Migdał, Bożena Stachurska, †Grzegorz Stech, Mieczy-
sław Świeczka, Wojciech Wachowski, Andrzej Wcisło, Stanisława Wilkońska, 
Aleksandra Wojciechowska, Justyna Wojciechowska, Michał Wojciechowski, 
Tadeusz Wojciechowski, Mirosława Wójtowicz, Dominik Adamczyk, Stanisława 
Adamczyk, Stanisław Albricht, Tadeusz Bąk, †Irena Cebula, Grażyna Czopek, 
Krzysztof Dębowski, Kazimierz Goras, Wacław Habratowski, Sławomir Jachym, 
Władysława Kropiwnicka, Marek Kwaśniak, Piotr Kwiatkowski, Danuta Leśniak 

Kol  Wojciecha Litewkę z Międzyzakładowego Koła Drogowców przenie-
siono do Koła Grodzkiego 

Opracowanie: Joanna Mitis
Biuro Oddziału
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Nowy cykl prelekcji „Patrzę i podziwiam”

Kolejne z cyklu rozpoczętych w ubiegłym roku prelekcji „Patrzę i podzi-
wiam”, odbyły się w dniu 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja i 29 czerwca br  
w siedzibie Oddziału przy ul  Siostrzanej  Kol  Jerzy Hydzik – Przewodniczący 
Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, w wygłoszonych 
prelekcjach przedstawił ciąg dalszy historii budowy mostów z żelaza i stali  
Ostatnia z tego cyklu prelekcja, która odbyła się w dniu 29 czerwca br , po-
święcona była mostom pięknym, strasznym i wyjątkowym  Spotkanie to było 
poświęcone również na podsumowanie całego cyklu „Patrzę i podziwiam” 

Rada Programowa ds. Rozwoju Systemu Transporto-
wego Miasta Krakowa

Miło nam poinformować, że zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 18 maja br  ponownie powołano Radę Programową ds  Rozwoju Sys-
temu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta Krakowa, 
w skład której weszli członkowie naszego Oddziału  Rada to organ doradczy 
i opiniodawczy Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie proponowanych działań 
zmierzających do rozwoju systemu transportowego Miasta, w oparciu o wie-
dzę, doświadczenie oraz znajomość problemów społecznych i gospodarczych 
członków Rady 

Przewodniczącym Rady Programowej został prof  Kazimierz Furtak, Wice-
przewodniczącym prof  Wiesław Starowicz, a wśród członków Rady znaleźli 
się: prof  Stanisław Gaca, prof  Andrzej Rudnicki, prof  Andrzej Szarata i prof  
Marian Tracz 

Stanisław Gaca profesorem belwederskim

Miło nam poinformować, że w czerwcu 2015 roku nadeszła z kancelarii 
Prezydenta RP informacja o nadaniu Stanisławowi Gacy - członkowi naszego 
Oddziału, Dyrektorowi Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej w Politech-
nice Krakowskiej  tytułu naukowego profesora  Serdecznie gratulujemy!
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Z działalności 
Kół Zakładowych

Wyjście członków Koła w Mota – Engil Central Euro-
pe S.A. do Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie 

 
W czwartkowe popołudnie w dniu 12 marca br  członkowie Koła w Mota-

-Engil Central Europe S A  udali się do muzeum Tadeusza Kantora  Obiekt 
zlokalizowany jest przy ulicy Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie i jest jednym 
z oryginalniejszych budynków w mieście 

Zwiedzanie rozpoczęto od 
części dokumentującej dzieła 
malarskie Tadeusza Kantora, 
które tworzył pod koniec lat 80  
Można było obejrzeć niektóre 
filmy poświęcone tej dziedzinie 
jego twórczości, a także pierwsze 
polskie wydanie albumu z jego 
obrazami 

Na kolejnym poziomie wy-
stawy znajdują się przedmioty 
wykonane przez artystę, które 
wykorzystywał w sztukach te-
atralnych od lat 50-tych ubie-
głego stulecia (m in  szkice sce-
nograficzne oddające specyfikę 
początków teatru Cricot 2, który 
pod względem estetyki nawią-
zywał do przedwojennego teatru 
Cricot)  Kolejnymi eksponatami 
były: „Pokój Ulissesa” – makieta 
przestrzeni scenicznej spektaklu „Powrót Odysa” wykonana przez artystę w la-
tach 50 , „Dzieci na wózku śmierci” – obiekt zaprojektowany i zrealizowany 

J. Kindykiewicz i P. Toporski przed wejściem do Muzeum
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w pierwszej połowie lat 80  i „Maszyna Aneantyzacyjna” – obiekt zrekonstru-
owany w latach 80  XX wieku 

Na koniec grupa udała się na zewnątrz, aby tam podziwiać ciekawą kon-
strukcję budynku muzeum, który składa się z odrestaurowanego zabytkowego 
budynku elektrowni podgórskiej, domu noclegowego oraz nowego budynku 
głównego z największym lustrem w Krakowie 

Opracowanie i zdjęcie: Beata Toporska
Przewodnicząca Koła

Wyjazd do Doliny Chochołowskiej na wiosenne krokusy 

Tegoroczny sezon wycieczek górskich członkowie Oddziału rozpoczęli 11 
kwietnia, udając się na wędrówkę Doliną Chochołowską zorganizowaną przez 
Koło w Mota –Engil Central Europe S A  w poszukiwaniu zwiastunów wiosny - 
pierwszych krokusów kwitnących na górskich polanach  Dolina Chochołowska 
to najdłuższa i największa dolina znajdująca się na zachodnim skraju polskich 
Tatr, zajmuje obszar ponad 35 km² i ma ok  10 km długości 

W drodze do stolicy polskich Tatr, Przewodnicząca Koła kol  Beata Toporska 
zaopatrzyła wszystkich uczestników w mapę turystyczną Tatr Zachodnich  Po 
krótkim przedstawieniu najważniejszych informacji na temat Doliny Chocho-
łowskiej, odbył się mini quiz z wiedzy o Tatrach  Zwyciężyła kol  Monika 
Turek, która została nagrodzona słodkim upominkiem  Pozostali uczestnicy 
również zostali obdarowani symbolicznymi słodyczami 

Turyści rozpoczęli swą wędrówkę od Siwej Polany, podążając w kierunku 
schroniska PTTK znajdującego się na Polanie Chochołowskiej, które powstało 
po II wojnie światowej  Niektórzy skorzystali z uprzejmości tutejszych górali, 
pokonując trasę do Polany Huciska bryczkami  Po około dwugodzinnej wę-
drówce osiągnięto cel wycieczki, uczestnicy dotarli do Polany Chochołowskiej  
Z uwagi na zalegający śnieg nie było dane nacieszyć się krokusani pokrywa-
jącymi łąki i hale, tworzącymi „fioletowe dywany”  Niemniej jednak udało 
się znaleźć miejsca, gdzie małe krokusy przebiły się przez warstwę śniegu  
Podczas gdy część grupy odpoczywała w schronisku, druga część udała się 
na Przełęcz Bobrowiecką na wysokość ok  1356 m n p m , skąd można było 
podziwiać piękne ośnieżone szczyty gór 
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Po całodniowej wędrówce, zmęczeni, ale w dobrych humorach uczestnicy wy-
cieczki wyruszyli w drogę powrotną do Krakowa, snując plany na kolejną wyprawę 

Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska
Przewodnicząca Koła

Uczestnicy wycieczki na Polanie Chochołowskiej

W drodze do Krakowa – Czarny Dunajec
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Wycieczka  na budowę Krakowskiego Szybkiego 
Tramwaju

 

Wizualizacja przebiegu trasy szybkiego tramwaju

Wycieczka członków Oddziału na budowę Krakowskiego Szybkiego 
Tramwaju odbyła się w dniu 23 kwietnia br  Organizatorem wycieczki było 
Koło w Mota – Engil Central Europe S A  W sali konferencyjnej biura budowy 
Dyrektor Kontraktu Pan Wiesław Biernat powitał licznie przybyłych, wprowa-
dzając ich w techniczne tajniki budowy  Omawiając przebieg trasy tramwaju 
wspomniał o najciekawszych i najtrudniejszych - z punktu widzenia realizacji 
- wyzwaniach, z którymi przyszło się zmierzyć  Efekt tych zmagań można 
było podziwiać za oknem - dwa podwieszone obiekty mostowe, łączący je 
mur oporowy, rampa podjazdowa dla pieszych i rowerzystów oraz układ dróg 
dojazdowych wraz z rondem robią ogromne wrażanie  Szczegółowe informacje 
na temat konstrukcji, posadowienia oraz zastosowanych technologii przedstawił 
Kierownik Budowy – Pan Artur Salachna  Odpowiadał również chętnie na za-
dawane pytania  Po części teoretycznej i szybkim szkoleniu BHP przyszedł czas 
na wizję w terenie  Zwarta grupa uczestników wycieczki przeszła od początku 
zakresu – skrzyżowania z ul  Lipską przez wiadukt, estakadę nad dworcem PKP 
w Płaszowie, aż do końca zakresu – skrzyżowania z ul  Wielicką  Zwiedzaniu 
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miejsca budowy sprzyjała piękna pogoda  Uczestnicy przekazali serdeczne 
podziękowania dla Pana Wiesława Biernata i Pana Andrzeja Salachny za po-
święcony czas i dużą dawkę wiedzy budowlanej  Z takich inwestycji możemy 
być naprawdę dumni  Poniżej kilka informacji technicznych na temat inwestycji 

Estakadę o długości konstrukcji nośnej lc= 461,0 m wykonano jako ka-
blobetonowy ustrój skrzynkowy w najdłuższych przęsłach ze sprężeniem ze-
wnętrznym (obiekt typu „extradosed”)  Podparty na przyczółkach oraz sześciu 
podporach pośrednich  Dźwigar główny posiada zmienną geometrię w rejonie 
podpór nr 5, 6, 7  Zmianę wysokości skrzynki zrealizowano poprzez wydłużanie 
środników  Przekrój poprzeczny dostosowano do ciągu pieszo - rowerowego 
oraz do elementów konstrukcyjnych taboru tramwajowego  Zaprojektowano 
wykonanie ustroju w części na rusztowaniach stacjonarnych, a w części metodą 
nawisową  Rozpiętości teoretyczne przęseł estakady (mierząc w osi konstruk-
cji): lt = 21m+30m+30m+63m+126m+126m+63m 

Uczestnicy wycieczki na tle estakady
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Wiadukt tramwajowy o długości 150,0 m, z uwagi na skomplikowane wa-
runki geometryczne węzła zaprojektowano w łuku poziomym R = 150 m (dla 
toru wewnętrznego), dwuprzęsłowy o rozpiętościach teoretycznych przęseł 
2 x 70,0 m  Tak znaczne rozpiętości przęseł oraz konieczność zapewnienia jak 
najmniejszej wysokości konstrukcyjnej ustroju nośnego zdeterminowały wy-
bór typu konstrukcji – wiadukt podwieszony z centralnym pylonem ramowym 
okraczającym oprócz konstrukcji nośnej również skrajnię drogową jednego 
z pasów ulicy 

Opracowanie: Katarzyna Manterys
Sekretarz Koła w Mota - Engil Central Europe S.A.

Zdjęcia:Beata Toporska, Artur Salachna

Udział członków Koła w Mota – Engil Central Euro-
pe S.A. w szkoleniu nt: beton i cement w budownictwie 
drogowo-mostowym

W dniu 30 kwietnia br  w siedzibie firmy KLOTOIDA odbyło się szkolenie 
zorganizowane przez Małopolski Oddział Związku Mostowców Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, w którym 
uczestniczyli członkowie Koła w Mota – Engil Central Europe S A   Szkolenie 
poświęcone było tematyce betonu i cementu w budownictwie, a szczególnie 
zmianom w zapisach obecnie obowiązujących norm  Norma PN-EN 206:2014 
wprowadza nowe podejście do projektowania składu i produkcji betonu oraz 
jego właściwości technicznych  Głównym jej założeniem jest zapewnienie 
odpowiedniej trwałości konstrukcji i elementów betonowych, pracujących 
w określonych warunkach oddziaływania środowiska (klasach ekspozycji) 

Prelegenci szczegółowo omówili wpływ poszczególnych składników mie-
szanki na właściwości betonu, ze szczególnym podkreśleniem roli cementu  
Dużo pozytywnych opinii uzyskał cement hutniczy CEM III, charakteryzujący 
się nie tylko niskim ciepłem hydratacji, ale również wysoką odpornością na 
korozyjne działanie środowisk agresywnych chemicznie  Następnie był czas 
na pytania i dyskusje  

Opracowanie: Katarzyna Manterys
Sekretarz Koła w Mota - Engil Central Europe S.A.

Zdjęcie: Beata Toporska
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Uczestnicy szkolenia podczas prelekcji

 

Wycieczka do Szypskiej Fatry 

W piękny sobotni poranek 13 czerwca br , członkowie Koła w Mota-Engil 
Central Europe S A  wraz z panią przewodnik wyruszyła na kolejną w tym 
sezonie wycieczkę górską, tym razem na Słowację, aby przejść szlakiem pa-
sma górskiego Szypskiej Fatry  Szypska Fatra stanowi najbardziej wysuniętą 
na północ część grupy górskiej Wielkiej Fatry  Najwyższym szczytem jest Šip 
(1170 m n p m ), który stanowił cel tej wyprawy 

Po przyjeździe do niewielkiej miejscowości Stankovany, położonej blisko 
drogi do Rużemberok, uczestnicy wyruszyli w trasę kierując się w stronę szla-
ku górskiego prowadzącego przez cały masyw Šipu  Po drodze, zbaczając na 
chwilę ze szlaku, mieli okazję zobaczyć niezwykłe zjawisko w postaci jeziorek 
trawertynowych, stanowiących namiastkę niezwykłych Pamukkale w Turcji 

Po powrocie na szlak rozpoczęła się wędrówka po dość stromym podejściu 
do pierwszego punktu postojowego, jakim był Podsip  Kolejnym punktem 
wycieczki był Zadný Šíp, który jest oddalony od głównego wierzchołka o ok  
900 m  Charakterystyczną cechą tego szczytu jest wysoki, drewniany krzyż  Po 
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krótkim odpoczynku i dużej dawce wiedzy przyrodniczej, wyruszono w ostatni 
etap wyprawy na szczyt Šip  Ze względu na to, że Šip jest najwyższym szczytem 
masywu Wielkiej Fatry, przy pięknej słonecznej pogodzie, jaka towarzyszyła 
uczestnikom wycieczki, mogli oni podziwiać niesamowitą panoramę gór oraz 
leżących u ich podnóży okolicznych miasteczek 

Šíp - najwyższy szczyt Szypskiej Fatry zdobyty; Beata i Piotr Toporscy

Następnym punktem na trasie była rozległa przełęcz Žaškovské Sedlo, po 
czym uczestnicy udali się w kierunku Škutovej Doliny, którą spływa Škutovy 
Potok, aż do miejsca rozpoczęcia wyprawy – miejscowości Stankovany  

Opracowanie: Beata Toporska – Przewodnicząca Koła
Współpraca: Marzena Iwańczyk, Piotr Toporski

Zdjęcie: Beata Toporska



41INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Spotkanie „Sinusowe” Klubu Seniora

W dniu 18 maja br  w Sali Kominkowej siedziby Oddziału przy ul  Siostrza-
nej odbyło się piąte w tym roku spotkanie Sinusowe Klubu Seniora  W spotkaniu 
uczestniczyło 14 członków Klubu oraz zaproszeni goście  

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Klubu Seniora kol  Janusz Magrysz, 
który powitał Seniorów oraz przybyłego na spotkanie Zastępcę Przewodniczącej 
Krajowego Klubu Seniora kol  Marka Dobrzykowskiego W pierwszej części 
spotkania kol  Jerzy Hydzik wygłosił interesującą prelekcję na temat kolei 
dużych prędkości, ilustrowaną zdjęciami oraz krótkim filmem  Temat spotkał 
się z dużym zainteresowaniem, uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami 
i uwagami związanymi z tematem prelekcji  

Obrady „Sinusa” w Sali Kominkowej w siedzibie Oddziału

W pierwszym punkcie części merytorycznej dotyczącej działalności Klubu, 
Przewodniczący poinformował o wielkim sukcesie, jakim było uhonorowanie 
działalności Klubu za rok 2014 statuetką „ERNESTA”  Uroczystość wręczenia 
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nagród odbyła się w dniu 12 maja br  w siedzibie Zarządu Krajowego w Warsza-
wie  W uroczystości uczestniczyła delegacja z Oddziału w Krakowie, w której 
znaleźli się dwaj przedstawiciele Klubu Seniora: kol  Jerzy Bąkowski i Stefan 
Maniewski  Odebrali oni wspólnie statuetkę „ERNESTA”  Kol  Bąkowski 
przekazał relację z przebiegu uroczystości i stwierdził, że wprawdzie nagroda 
przyznana jest za działalność w roku 2014 ale podkreślił, że na sukces składa 
się również działalność w latach poprzednich, którą obecny Zarząd Klubu kon-
tynuuje i stara się poszerzać  Symbolicznego odsłonięcia statuetki ERNESTA 
dokonała kol  Irena Tyska - Sekretarz Zarządu Klubu w poprzedniej kadencji 
i jednocześnie Kronikarz Klubu Seniora 

W dalszej części spotkania kol  Marek Dobrzykowski podziękował za zapro-
szenie na spotkanie Klubu, następnie w imieniu Przewodniczącej Krajowego 
Klubu Seniora - Teresy Baumann i swoim, przekazał życzenia dalszej owocnej 
działalności wszystkim członkom Klubu 

Kolejnym punktem spotkania była informacja o wyjeździe techniczno - 
turystycznym do Zakładów NEWAG w Nowym Sączu planowanym w dniu 
27 maja br 

Opracowanie: Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora

Zdjęcie: Anna Bujak 

Wyjazd techniczno-turystyczny Klubu Seniora  
do Nowego Sącza

W dniu 27 maja br  członkowie Klubu Seniora wzięli udział w wyjeździe 
techniczno – turystycznym do Nowego Sącza, głównym celem wyjazdu było 
zwiedzenie Zakładów NEWAG  W wyjeździe uczestniczyło 15 osób, w tym 
11 członków Klubu  W Zakładach NEWAG uczestnicy zostali przyjęci przez 
przedstawicieli zakładu, rolę przewodnika pełnił pracownik odpowiedzialny 
za marketing 

Zakłady NEWAG to firma prywatna (jeden właściciel), powstała po wyku-
pieniu dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego  Zajmuje teren 
ok  32 ha przyległy do stacji kolejowej, wykorzystuje dawne obiekty zmoderni-
zowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia do produkcji i remontów  Dla 
umożliwienia produkcji zestawów dla metra wybudowano nową halę, w której 
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mieści się cały pociąg metra  Obecnie w Zakładach NEWAG zatrudnionych 
jest ok  1600 pracowników, którzy realizują szeroki program produkcyjny 
i naprawczy pojazdów szynowych obejmujący:

-	 produkcję nowoczesnych i modernizację starszych wagonów osobo-
wych dla PKP i metra,

-	 produkcję i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) 
dla Kolei Regionalnych,

-	 naprawy i modernizację lokomotyw spalinowych i elektrycznych dla 
PKP, 

-	 przeglądy rewizyjne wagonów i lokomotyw 
Do realizacji tego programu w NEWAG stosowana jest nowoczesna techno-

logia w “systemie stanowiskowym”, stanowiska te wyposażone są w niezbędne 
instalacje technologiczne, specjalistyczne urządzenia i maszyny, przy czym 
„stanowisko” wcześniej zaopatrywane jest w materiały, nowe części i podze-
społy, części zamienne itp 

Seniorzy przed wejściem do zakładów NEWAG
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Transport wewnętrzny mię-
dzy stanowiskami odbywa się 
przy zatosowaniu przesuwnic, 
suwnic, wózków transportowych 
i specjalnych technologicznych, 
które zastąpiły podnośniki typu 
Kutrufa czy Beckera  Zakład 
posiada wiele nowoczesnych 
maszyn i urządzeń, m in  la-
serową wykrojnię do blach, 
agregaty spawalnicze spowol-
nione, przesuwnicę na kółkach 
pneumatycznych itp  Uczestnicy 
wycieczki mogli wszystkie te 
urządzenia oglądać “na żywo” 
z równoczesnymi szczegółowy-
mi informacjami udzielanymi 
przez przewodnika 

Kolejnym obiektem, który 
uczestnicy odwiedzili w Nowym 
Sączu był gruntownie odnowio-
ny Dworzec PKP  Niestety, nie 
zrobił na Seniorach dobrego wrażenia, strasząc ogromnym hollem zajmującym 
całą przestrzeń, wyposażonym jedynie w kasę biletową  Odkryte w czasie 
remontu i odnowione malowidła umieszczone wysoko pod sufitem były mało 
widoczne i mało atrakcyjne kolorystycznie  

Kolejnym obiektem, który zwiedzili było Miasteczko Galicyjskie (Oddział 
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) - skansen, w którym zgromadzono 
zachowane i odrestaurowane drewniane zabudowania z okolicy  Na środku 
rynku, na podstawie zachowanych i nie zrealizowanych projektów, zbudowa-
no piękny Ratusz, który miał ozdobić Stary Sącz  Ze względu na deszczową 
pogodę, zaplanowane zwiedzanie Starego Sącza zrealizowano przejazdem, 
z okien busa 

Opracowanie: Janusz Magrysz – Przewodniczący Klubu Seniora 
Jerzy Bąkowski - Sekretarz Klubu Seniora

Zdjęcia: Anna Bujak

S.Wacławik, J.Bąkowski, J.Magrysz i J.Hydzik przed Ratuszem 
w Miasteczku Galicyjskim
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Jubileusz 95-lecia Andrzeja Macelewicza
                      
W dniu 30 czerwca br  obchodziliśmy kolejny Jubileusz w Klubie Seniora 

– 95 rocznicę urodzin kol  Andrzeja Macelewicza  Uroczyste spotkanie z tej 
okazji odbyło się w mniejszym niż zwykle gronie, w domu Jubilata  

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Oddziału Lidia Żakowska, Sekretarz 
Oddziału Janina Mrowińska, Przewodniczący Klubu Seniora Janusz Magrysz, 
Sekretarz Klubu Jerzy Bąkowski oraz członek Zarządu Klubu Stefan Maniew-
ski  Gości przyjęła córka Jubilata Pani Anna Danyluk 

Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu Oddziału L Żakowska serdecznie wi-
tając Jubilata i członków Jego rodziny  Złożyła serdeczne gratulacje i życzenia 
przekazując list okolicznościowy z życzeniami, jak również kwiaty i prezenty  
Odśpiewano tradycyjne -  dostosowane do okoliczności „Sto dwadzieścia 
lat” i zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcia  Przy poczęstunku kol  Stefan 
Maniewski omówił biografię Jubilata podając miejsce i datę Jego urodzin 
oraz omawiając 65 - letnią działalność zawodową w zakresie budownictwa 
mostowego realizowaną na wielu odpowiedzialnych stanowiskach 

Z wizytą u Jubilata A.Macelewicza. Od lewej: L.Żakowska, J.Magrysz, S.Maniewski, J.Mrowińska i J.Bąkowski
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Kol  A Macelewicz urodził się w Antonopolu w pobliżu Grodna w dniu 
6 stycznia 1920r  Po ukończeniu w Grodnie Szkoły Średniej w 1937 roku 
rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, gdzie 
studiował do roku 1939  Wojna przerwała studia i w latach 1939-1945 praco-
wał jako technik drogowy przy projektowaniu i budowie dróg w Grodnie   Po 
zakończeniu wojny rozpoczął pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku 
jako Zastępca Kierownika Zarządu  W listopadzie 1946r  został delegowany 
przez ówczesne Ministerstwo Komunikacji do Krakowa w celu ukończenia 
rozpoczętych studiów 

Urodzinowy toast

W Krakowie podjął studia na Wydziale Inżynierii Wydziałów Politech-
nicznych Akademii Górniczo-Hutniczej  W dniu 11 listopada 1949r  uzyskał 
dyplom inżyniera budownictwa lądowego oraz magistra nauk technicznych 

Jako młody inżynier został służbowo skierowany do pracy w Oddziale Mo-
stów Wydziału Komunikacyjnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Krakowie, a w 1952r , kiedy w Polsce powołano Wojewódzkie Zarządy Dróg 
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Publicznych, podjął pracę w tej jednostce w Krakowie na stanowisku Zastępcy 
Naczelnika Wydziału Mostów  

W okresie działalności zawodowej w Okręgu Krakowskim dał się poznać 
jako doskonały projektant różnego rodzaju konstrukcji obiektów mostowych 
oraz ich realizator  W listopadzie 1970r  Centralny Zarząd Dróg Publicznych 
w Warszawie zwrócił się z prośbą o oddelegowanie Kol  A Macelewicza do 
CZDP na stanowisko głównego specjalisty ds  mostów na obszarze całego 
kraju  Na tym stanowisku pracował do grudnia 1981r  do czasu wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego  Wrócił do Krakowa, przeszedł na wcześniejszą 
emeryturę, ale jednocześnie w latach 1982 - 2000 pracował w wymiarze poło-
wy etatu w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie jako inspektor 
nadzoru przy budowie mostów nad rzeką Dunajec w Zgłobicach, mostu nad 
rzeką Skawą w Witanowicach i mostu  nad rzeką Wisłoką w Dębicy 

W dniu 5 października 2010 roku został wpisany do złotej Księgi Wycho-
wanków Politechniki Krakowskiej, co zostało potwierdzone dyplomem 

Od roku 1952 jest członkiem SITK RP, w roku 2010 został uhonorowany 
Dyplomem za długoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji   

Za całokształt działalności zawodowej i stowarzyszeniowej został odzna-
czony odznakami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi  Odzna-
czenia państwowe to: Złoty Krzyż Zasługi (1974) i Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1980)  Odznaczenia resortowe:  Medal Pamiątkowy za 
Zasługi dla Rozwoju Sieci Drogowej w Polsce (1981) oraz Srebrna Odznaka 
za Zasługi dla Transportu  (1984)   Został również odznaczony Srebrną i Złotą 
Honorową Odznaką SITK (2001, 2005) 

  
Opracowanie: Stefan Maniewski -  Członek Zarządu Klubu  Seniora

Zdjęcia: Janina Mrowińska, Anna Danyluk

Poznaj swoje miasto Kraków – Stare Miasto (część 
pierwsza)

Koło przy GDDKiA – Oddział w Krakowie wraz z Oddziałem oraz Małopol-
ską Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizowało w dniu 21 marca br  pierwszą 
wycieczkę z cyklu „Poznaj swoje miasto Kraków”  W wycieczce udział wzięło 
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15 osób, po Krakowie oprowadzała ich w interesujący i profesjonalny sposób 
pani przewodnik 

Uczestnicy przed Sukiennicami

Uczestnicy spotkali się w sobotnie przedpołudnie pod Pomnikiem Grun-
waldzkim na pl  Matejki, gdzie wysłuchali informacji o Janie Matejce, który był 
inicjatorem powstania Akademii Sztuk Pięknych, następnie przeszli w kierunku 
Barbakanu i przechodząc przez Bramę Floriańską rozpoczęli spacer „drogą 
królewską” docierając do ul  Kanoniczej, u wylotu której znajduje sie wzgórze 
Wawelskie  Po drodze zatrzymali się w najważniejszych miejscach, żeby wy-
słuchać ciekawych informacji przewodnika  Kolejnym ciekawym miejscem był 
dziedziniec Colegium Majus Uniwersytetu Jagielońskiego, następnie uczestnicy 
przeszli plantami do placu Wszystkich Świętych pod „okno papieskie” przy ul  
Franciszkańskiej 3  Zwiedzano również podziemia Rynku Głównego – pod-
ziemny obszar pomiędzy Sukiennicami i Kościołem Mariackim to prawdziwy 
skarbiec wiedzy o przeszłości Krakowa  W czasie prowadzonych w latach 
2005 – 2010 prac archeologicznych odkryto unikatowy na skalę europejską, na 
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głębokości 4-5 metrów w stosunku do dzisiejszej powierzchni rynku, rezerwat 
archeologiczny, z możliwością podziwiania odnalezionych skarbów i poznania 
burzliwych dziejów średniowiecznego Krakowa  

Przed Bramą Floriańską

Ostatnią atrakcją turystyczną był ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim  
Uczestnicy podziwiali piękno ołtarza przy otwartych skrzydłach  Pani prze-
wodnik ciekawie i wyczerpująco opisała historię powstania ołtarza oraz historię 
jego twórcy  Na koniec, po wyjściu z kościoła uczestnicy wysłuchali hejnału 
z Wieży Mariackiej, wycieczkę zakończono kawą wypitą w sympatycznym 
pubie na skraju Rynku i ul  Grodzkiej  

Opracowanie: Alicja Bazarnik 
Sekretarz Koła SITK przy GDDKIA – Oddział w Krakowie

Zdjęcia: Anna Reszczyk
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Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Krakowie

Koło  przy Oddziale GDDKiA  w Krakowie  w dniu 26 kwietnia 2015r  zor-
ganizowało wycieczkę do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie   Ogród został założony w 1783 roku z inicjatywy Komisji Edukacji 
Narodowej  Byli z nim związani wybitni przyrodnicy XIX i XX wieku  Uczest-
nicy wycieczki rozpoczęli swój spacer po Ogrodzie o godz  9 00 zaczynając 
od działu systematyki roślin, nazywany często dydaktycznym, wykazującym 
naturalne pokrewieństwa  pomiędzy gatunkami roślin i systematykę roślin  

I.Jarocha, A.Reszczyk i A.Bazarnik  w Ogrodzie Botanicznym

Obecny wygląd dział ten zawdzięcza Władysławowi Szaferowi (dyrektor 
Ogrodu w latach 1917-1960)  Następnie odwiedzono dział roślin chronionych 
i zagrożonych, gdzie znajdują się uprawy umożliwiające prowadzenie obser-
wacji gatunków, których część uległa zniszczeniu w naturalnych warunkach  
W dalszej części ogrodu zwiedzano dział genetyki i zmienności założony na 
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początku XX wieku przez Mariana Raciborskiego (dyrektor w latach 1863-
1917)  ilustrujący atawizmy i mutacje genowe  W dziale flory polskiej  obejrzano 
wiele gatunków rosnących w miejscach nietypowych, np  na podłożu gipso-
wym, kredowym, na nasłonecznionych zboczach i piaszczystych wydmach  
Dział ten umiejscowiony jest pod najstarszym drzewem w Ogrodzie, Dębem 
Jagiellońskim mającym 230 lat 

Uczestnicy spacerowali po Ogrodzie odwiedzając w dalszej kolejności dzia-
ły ekologii kwiatów, morfologiczno-biologiczny, roślin leczniczych i innych 
roślin użytkowych  Zachwyciły swoim wyglądem alpinaria i ogródki skalne, 
a w nich piękne odmiany gatunków wysokogórskich   Zwiedzono też ogródek 
japoński, w którym mozna spotkać  kamienne wyspy, drzewka w stylu bonsai, 
strzyżone żywopłoty czy kamienne latarnie 

Po dotarciu do działu roślin biblijnych pochodzących z terenów śródziemno-
morskich, mijając następnie tradycyjny ogródek wiejski, uczestnicy skierowali 
swe kroki do parkowej części ogrodu nazywanej arboretum (drzewo), a na-
stępnie do kompleksów szklarniowych Viktorii, Holenderki i Jubileuszowej  
Tu można było podziwiać bogatą kolekcję sagowców, palm, paproci, roślin 
mięsożernych, storczykowatych, porośli, roślin tropikalnych użytkowych, czy 
rzadkich odmian róż i magnolii  

Był to piękny, wiosenny, zarazem edukacyjny spacer po kuszącym barwami 
i zapachami Ogrodzie Botanicznym, pozwalający na wypoczynek i wspaniały 
relaks 

Opracowanie i zdjęcie: Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie

Poznaj swoje miasto Kraków – krakowski Kazimierz 
(część druga)

W dniu 23 maja 2015 roku Koło SITK przy GDDKiA - Oddział w Krako-
wie zorganizowało kolejną, drugą wycieczkę z cyklu „Poznaj swoje miasto 
Kraków”  Tym razem członkowie Oddziału zwiedzili krakowski Kazimierz  
Wycieczkę zorganizowano przy udziale SITK – Oddziału w Krakowie oraz Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie  W wycieczce 
uczestniczyło 14 osób: członkowie Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie 
oraz członkowie innych kół, a także osoby towarzyszące  Grupę oprowadzała 
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pani przewodnik, która dzieliła się z uczestnikami obszerną wiedzą z historii 
Kazimierza i kultury żydowskiej  

Na krakowskim Kazimierzu

Zwiedzanie rozpoczęto od wizyty w Starej Synagodze, obecnie mieście 
się tutaj oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentujące dzieje 
i kulturę Żydów  Można tu było obejrzeć przedmioty będące typowym wypo-
sażeniem żydowskich synagog, zwiedzający usłyszeli ciekawe informacje na 
temat tradycyjnych żydowskich świąt, takich jak: Szabat, Sukot, Chanuka czy 
Purim  Uczestnicy przeszli ulicami dawnego miasta żydowskiego zaczynając 
od ulicy Szerokiej, zatrzymując się w ciekawych historycznych miejscach  
Spacerując wąskimi uliczkami Józefa i Jakuba podziwiali z zewnątrz kolejne 
synagogi  

W czasie zwiedzania uczestnicy zatrzymali się, aby skosztować najlepsze 
w mieście zapiekanki – posileni, w dobrych humorach udali się na zwiedzanie 
dawnej dzielnicy chrześcijańskiej  U zbiegu ulic Skałecznej i Augustiańskiej 
podziwiali gotycką świątynię - kościół pod wezwaniem ŚŚ  Katarzyny i Mał-
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gorzaty, następnie ulicą Skałeczną podążyli w kierunku barokowej świątyni pod 
wezwaniem ŚŚ  Michała i Stanisława na Skałce  Na dziedzińcu przykościelnym 
przy sadzawce z figurą Św  Stanisława wysłuchali opowieści pani przewodnik 
o tragicznych dziejach tego miejsca  Następnie mijając Bazylikę Św  Katarzy-
ny przeszli na Plac Wolnica, gdzie wznosi się dawny ratusz miejski, obecnie 
budynek krakowskiego Muzeum Etnograficznego  Krótka przerwa była okazją 
do zrobienia wspólnej pamiątkowej fotografii 

Zwiedzanie Placu Wolnica

Ostatnim punktem wycieczki była piętnastowieczna Bazylika Bożego Ciała, 
ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego  Z uwagi na odbywające się 
w tym czasie nabożeństwo, uczestnicy podziwiali Bazylikę z zewnątrz  Wy-
cieczkę zakończono wspólną kawą w sympatycznej Restauracji „De Silva” 

Opracowała: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK w Krakowie

Zdjęcia: Janina Mrowińska, Anna Reszczyk
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Transport miejski w wybranych miastach holender-
skich

W dniu 22 czerwca 2015r  w siedzibie Oddziału przy ul  Siostrzanej w Kra-
kowie odbyła się kolejna prelekcja z cyklu „Transport miejski w…”  Tematyka 
prezentacji dotyczyła tym razem funkcjonowania transportu miejskiego w kilku 
wybranych miastach holenderskich  Prelekcję przygotowali kol  Urszula Duda 
i kol  Bartłomiej Wiertel – członkowie Koła w Politechnice Krakowskiej 

Prelecja na temat transportu miejskiego w miastach Holandii

Na wstępie omówiono specyficzne cechy systemu transportowego miast 
holenderskich  Zwrócono uwagę na istotne różnice w podziale zadań prze-
wozowych największych miast Polski i Holandii oraz na to, jak ważne miej-
sce w miejskim systemie transportowym zajmuje podsystem rowerowy  Na 
przykładzie miasta Leiden omówiono stosowane tam rozwiązania w zakresie 
infrastruktury rowerowej  
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W kolejnym etapie prelekcji przedstawiono informacje dotyczące systemu 
transportu miejskiego w Hadze  Zaprezentowano funkcjonujący tam, zarówno 
historycznie jak i współcześnie, tabor autobusowy  Szczególną uwagę zwrócono 
jednak na sposób informowania pasażerów o utrudnieniach w ruchu, plano-
wanych i nieplanowanych zmianach w funkcjonowaniu środków zbiorowej 
komunikacji miejskiej  

W trzeciej części prelekcji zapoznano słuchaczy z zasadami funkcjono-
wania wydzielonego pasa autobusowego (ZO-RO bus) na trasie Zoetermeer 
– Rodenrijs  

Na zakończenie przedstawiono niesklasyfikowane w żadnej z kategorii 
ciekawostki dotyczące funkcjonowania systemów transportowych w miastach 
Holandii 

Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy, wśród których obecni 
byli członkowie Klubu Seniora oraz członkowie Kół działających w Politech-
nice Krakowskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Krakowie oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA 

Opracowanie: Urszula Duda
Koło w Politechnice Krakowskiej

Zdjęcie: Paulina Struska

Rodzinny Piknik TranSPORTOWY

 Koło w Politechnice Krakowskiej zorganizowało w dniu 27 czerwca br  
w godzinach 12 - 19 rodzinny piknik tranSPORTOWY na boisku sportowym 
w Wołowicach koło Czernichowa  Miejsce było idealne, aby odpocząć od zgieł-
ku dużego miasta, a także zrelaksować się na świeżym powietrzu  W spotkaniu 
uczestniczyło ok  70 osób, w tym ok  20 dzieci  Chętnych na miejsce pikniku 
przywiózł specjalnie zamówiony autobus  Podczas imprezy na uczestników 
czekało wiele atrakcji: m in  konkurs w toczeniu opony autobusowej na czas, 
rzut gumiakiem, przeciąganie liny, turniej piłki nożnej, a także konkurs wiedzy 
transportowej  Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w zabawach 
prowadzonych przed doświadczonych animatorów, a także korzystać z dmu-
chanych zjeżdżalni  Nie brakło też kolorowanek, rysunków, skręcania balonów 
i co było chyba największą atrakcją dla dzieci - malowania twarzy  
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Pierwszy Piknik TranSPORTOWY Oddziału w Krakowie
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Pierwszy Piknik TranSPORTOWY Oddziału w Krakowie
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Przez cały czas trwania zabaw, zawodów i konkursów dostępne były róż-
nego rodzaju przekąski, a także grill, na którym przygotowywane były pyszne 
smakołyki  Dla spragnionych nie brakowało zimnych napojów  Dla uczestników 
konkursów zostały przygotowane atrakcyjne nagrody: m in  kubki, smycze, 
książeczki, słodycze  Wszyscy świetnie się bawili, miło spędzili czas i wy-
razili nadzieję, że organizacja rodzinnego pikniku transportowego stanie się 
tradycją  W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim za liczne 
uczestnictwo i za pomoc w przygotowaniu tego wspaniałego przedsięwzięcia  
Do zobaczenia za rok!  

Opracowanie: Krzysztof Francuz
Koło w Politechnice Krakowskiej

Zdjęcia: Michał Wojtaszek

Konferencje i seminaria organizowane przez SITK RP 
Oddział w Krakowie

Projektowanie infrastruktury rowerowej pod kątem użytkownika
Seminarium nt: Projektowanie infrastruktury rowerowej pod kątem użyt-

kownika odbyło się w dniu 19 maja 2015r  w sali konferencyjnej Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przy ul  Mogilskiej 
25  Organizatorami seminarium było SITK RP Oddział w Krakowie, Koło SITK 
działające w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie 

W seminarium uczestniczyło 20 osób z różnych instytucji, w tym członkowie 
Koła, pracownicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 
Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz biur projektowych  
Uczestników seminarium przywitała kol  Anna Reszczyk – przewodnicząca 
Koła, która była głównym organizatorem spotkania 

W takcie obrad członek Stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów - Marcin Hyła 
w prelekcji przedstawił istotne zagadnienia dotyczące projektowania ścieżek 
rowerowych, jak równiez dobre i złe przykłady projektowania infrastruktury 
rowerowej pod kątem użytkownika na przykładzie polskich miast 

Na zakończenie seminarium kol  Anna Reszczyk – Przewodnicząca Koła 
SITK przy Oddziale GDDKIA w Krakowie, podziękowała prelegentowi za 
interesującą prezentację zawierającą cenne i ciekawe informacje, następnie 
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podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w seminarium, zapraszając 
jednocześnie na kolejne powakacyjne spotkania tego typu 

Opracowanie i zdjęcie: Anna Bujak

Prelekcja Marcina Hyły 
na temat projektowania 
infrastruktury rowerowej

Polityka parkingowa w miastach
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu VIII konferencji naukowo – 

technicznej nt: Polityka parkingowa w miastach. Konferencja odbędzie się 
w Krakowie w Politechnice Krakowskiej w dniach 16 – 17 listopada br  (a nie, 
jak wcześniej planowano 19 – 20 listopada br ) 

Patronat Honorowy nad konferencją przyjęli: prof  Janusz Dyduch - Prezes 
SITK oraz prof  Kazimierz Furtak - Rektor Politechniki Krakowskiej  

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie Od-
działu http://krakow sitkrp org pl/konferencje 
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Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym
XIV konferencja naukowo – techniczna nt: Nowoczesne technologie 

i systemy zarządzania w transporcie szynowym odbedzie się w dniach 9 – 11 
grudnia br  w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem  Jej organizatorami 
jest SITK RP Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej 
SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szy-
nowego i Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych S A  oraz Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie  

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie Od-
działu http://krakow sitkrp org pl/konferencje 
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 Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 15 03 – 
30 06 2015r  uczestniczyło w 16 przetargach:

Lp. Nazwa tematu Zamawiający Data 
przetargu Wynik 

1 Wycena wartości rynkowej 3 szt  pojazdów 
kolejowych specjalnych - maszyn torowych

Przedsiębiorstwo 
Napraw i Utrzymania 

Infrastruktury Kolejowej 
w Krakowie Sp  z o o 

luty wygrany

2

Studium Wykonalności dla zadania: 
„Prace na linii E 75 na odcinku Białystok - 
Suwałki - Trakiszki - granica państwa” oraz 
materiałów przetargowych na wykonanie 
zakresu robót projektowych w ramach 
zadania: „Prace przygotowawcze dla 
wybranych projektów perspektywy 2014-
2020”

CONSEKO-SAFEGE 
S A marzec wygrany

3 Usługa oceny i określenie wartości 
rynkowej lokomotywy ST44 (M62)

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Sp  z o o kwiecień wygrany

4
Aktualizacja operatu oszacowania dla 
20 szt  wagonów węglarek typu 414W - 
prognoza na dzień 31 12 2015r 

Landpol Sp  z o o maj wygrany

5

Wycena wartości rynkowej 210 sztuk 
wagonów czteroosiowych towarowych 
samowyładowczych typu 411 Vb serii 
Talns

PKP Cargo S A maj wygrany

6 Sporządzenie wyceny szacunkowej 14 
sztuk wagonów towarowych typu 447Z PKP Cargo S A maj wygrany

7

Opracowanie dokumentacji 
przedprojektowej dla projektu „Prace na 
linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko 
Kamienna - Sandomierz” w ramach 
projektu „Prace przygotowawcze dla 
wybranych projektów perspektywy 2014-
2020”

CONSEKO-SAFEGE 
S A ” maj wygrany

8 Wycena szacunkowa 20 sztuk wagonów 
typu węglarka CFR/E

Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 

PRO-AGRA Sp  z o o 
maj wygrany
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9 Wycena lokomotywy spalinowej BR232-
446 mLeasing Sp z o o czerwiec wygrany

10 Wycena lokomotywy S200-530 (ex  
770 521-3) MJM INVEST Sp  z o o czerwiec wygrany

11 Wykonanie opinii bocznicy kolejowej Urząd Miasta Sławków kwiecień nierozstrzy-
gnięty 

12

Wykonanie pomiaru średniego dobowego 
ruchu zgodnie z procedurami GDDKiA na 
drogach: Droga do Olczy, Droga na Bystre, 
ul  Chałubińskiego, ul  Zamojskiego  
Ul  Krupówki, Al   3-go Maja

Gmina Miasto Zakopane maj wygrany

13
Opracowanie planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Ryckiego

Starostwo Powiatowe 
w Rykach czerwiec unieważ-

niony

14 Studium rozwoju infrastruktury rowerowej 
w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg czerwiec wygrany

15
Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w 
zakresie komunikacji regularnej na terenie 
miasta Zakopane

Urząd Miasta Zakopane czerwiec nierozstrzy-
gnięty

16 Wykonanie wyceny szacunkowej 
lokomotywy spalinowej T448p–126  mLeasing Sp z o o czerwiec wygrany

Zawarte umowy

W okresie 15 03 – 30 06 2015r  Biuro Ekspertyz działające przy naszym 
Oddziale podpisało 13 umów: 

11 umów z dziedziny kolejnictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1
Aktualizacja operatu oszacowania dla 20 szt  
wagonów węglarek typu 414W - prognoza na 
dzień 31 12 2015r 

Landpol Sp  z o o A Mutka

2
Wycena wartości rynkowej 210 sztuk wagonów 
czteroosiowych towarowych samowyładowczych 
typu 411 Vb serii Talns

PKP Cargo S A A Mutka

3 Sporządzenie wyceny szacunkowej 14 sztuk 
wagonów towarowych typu 447Z PKP Cargo S A A Mutka

4

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej 
dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na 
odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz” 
w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla 
wybranych projektów perspektywy 2014-2020”

CONSEKO-SAFEGE S A ” S Puławska
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5 Wycena szacunkowa 20 sztuk wagonów typu 
węglarka CFR/E

Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe PRO-AGRA Sp  z o o A Mutka

6 Wycena lokomotywy spalinowej BR232-446 mLeasing Sp z o o A Mutka
7 Wycena lokomotywy S200-530 (ex  770 521-3) MJM INVEST Sp  z o o A Mutka

8 Wycena wartości rynkowej 3 szt  pojazdów 
kolejowych specjalnych - maszyn torowych

Przedsiębiorstwo Napraw 
i Utrzymania Infrastruktury 

Kolejowej w Krakowie Sp  z o o 
A Mutka

9

Studium Wykonalności dla zadania: „Prace 
na linii E 75 na odcinku Białystok - Suwałki - 
Trakiszki - granica państwa” oraz materiałów 
przetargowych na wykonanie zakresu robót 
projektowych w ramach zadania: „Prace 
przygotowawcze dla wybranych projektów 
perspektywy 2014-2020”

CONSEKO-SAFEGE S A ” S Puławska

10 Usługa oceny i określenie wartości rynkowej 
lokomotywy ST44 (M62)

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Sp  z o o A Mutka

11 Wykonanie wyceny szacunkowej lokomotywy 
spalinowej T448p–126 mLeasing Sp z o o A Mutka

oraz dwie umowy z dziedziny inżynierii ruchu:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1

Wykonanie pomiaru średniego dobowego ruchu 
zgodnie z procedurami GDDKiA na drogach: 
„Droga do Olczy, Droga na Bystre, 
ul  Chałubińskiego, ul  Zamojskiego  
Ul  Krupówki, Al  3-go Maja

Gmina Miasto Zakopane Paulina 
Struska

2 Studium rozwoju infrastruktury rowerowej 
w Kołobrzegu Urząd Miasta Kołobrzeg Łukasz 

Franek

Opracowanie: Anna Bujak
Biuro Oddziału

Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

W okresie 16 03 2015r  – 30 06 2015r  Oddział zorganizował dwie edycje 
kursu przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym  Kurs odbył się w dniach 13-17 kwietnia br  oraz 
15-19 czerwca br  W obu edycjach łącznie uczestniczyło 17 osób  Kierow-
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nikiem kursów był Mariusz Szałkowski, a Sekretarzem Janina Mrowińska  
Kolejną edycję kursu zaplanowano na wrzesień br  Uczestnicy kursu otrzy-
mują bezpłatnie nowe wydawnictwo pod red  prof  Wiesława Starowicza pt: 
Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu 
drogowego.

 
Opracowanie: Janina Mrowińska

Sekretarz Oddziału
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Z życia 
całego SITK RP

Ernesty 2014 wręczone

W dniu 12 maja 2015r  w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się 
uroczysta gala Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, uro-
czystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w kolejnej edycji konkursu 
ERNESTY 2014  W czasie uroczystości wręczono również odznaczenia sto-
warzyszeniowe i odznaczenia Naczelnej Organizacji Technicznej 

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się według zmienionego regulaminu, 
decyzje w sprawie nominacji powierzono zespołom branżowym, a wyłonienia 
laureatów nagrody dokonała Kapituła pod przewodnictwem Prezesa SITK RP 
- prof  Janusza Dyducha  Po raz pierwszy statuetką uhonorowano firmę wspie-
rającą Stowarzyszenie – nagrodę przyznano firmie SCHEIDT&BACHMANN, 
odebrał ją Prezes Andreas Kosut 

Najaktywniejszym działaczem Stowarzyszenia w dziedzinie kolejnictwa 
uznany został Bogdan Kublin z Oddziału w Warszawie, w dziedzinie drogo-
wnictwa statuetka trafiła do Anny Gieczewskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, 
natomiast jedną z osób nominowanych do nagrody była Beata Toporska  
Statuetkę Ernesta dla najlepszego transportowca wręczono prof. Andrzejowi 
Szaracie z Oddziału w Krakowie 

Najaktywniejszym kołem zostało Koło Nr 7 przy Śląskim Zakładzie Spółki  
PKP CARGO S A  w Oddziale Katowice, najlepszym klubem seniora zo-
stał Klub Seniora działający przy Oddziale w Krakowie – statuetkę odbierali 
przedstawiciele Zarządu Klubu Seniora kol  Stefan Maniewski i Jerzy Bąkow-
ski  Nagroda dla najaktywniejszego Oddziału przyznana została Oddziałowi 
w Szczecinie 

Decyzją Zarządu Krajowego SITK RP, za całokształt działalności na rzecz 
Stowarzyszenia nagrodą Ernesta 2014 uhonorowany został Wiceprezes SITK, 
członek Honorowy Stowarzyszenia - Mariusz Szałkowski z Oddziału w Kra-
kowie 
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Andrzej Szarata – laureat w dziedzinie najlepszy transportowiec

Jerzy Bąkowski i Stefan Maniewski odbierają statuetkę dla najlepszego Klubu Seniora
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Mariusz Szałkowski – uhonorowany Ernestem za całokształt działalności dla SITK 

Wspólna, pamiątkowa fotografia laureatów nagrody
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Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym nagrodzonym członkom: Ma-
riuszowi Szałkowskiemu, Andrzejowi Szaracie i całemu Klubowi Seniora 
zwycięstwa w konkursie Ernesty 2014, a kol  Beacie Toporskiej uzyskania 
nominacji do nagrody  Świętowanie zdobytych nagród w Oddziale zaplanowano 
w dniu 3 lipca br , jako spotkanie grillowe  Na spotkanie zaproszona została 
kol  Teresa Baumann – Przewodnicząca Krajowego Klubu Seniora 

Wykorzystano zdjęcia ze strony SITK RP
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Rozmaitości
Gala rozdania nagród mostowych Pontifex Cracoviensis
 
Tradycyjnie, już po raz piąty, w gmachu Filharmonii Krakowskiej w dniu 19 

marca br  o godzinie 18 zebrali się inżynierowie oraz sympatycy mostownictwa, 
wśród nich członkowie Koła SITK przy Mota-Engil Central Europe S A , by 
uhonorować nagrodą Pontifex Cracoviensis osoby, które swoją działalnością 
przyczyniają się w sposób szczególny do rozwoju polskiego mostownictwa  

Wspólne zdjęcie: laureaci, Przewodniczący małopolskiego oddziału ZMRP, prowadzący Galę

Jubileuszowa Gala wręczenia nagród miała bardzo uroczysty charakter, do 
filharmonii przybyło ponad 600 gości  W pierwszej części prowadzący: Lidia 
Jazgar i Wojciech Wocław powitali gości i zaprezentowali sponsorów, następnie 
przedstawiono sylwetki nominowanych  Laureaci zostali wyłonieni w czterech 
kategoriach: Budownicznym Roku został Jacek Pysz, nagroda Projektanta Roku 
trafiła do Andrzeja Mikulaścika, Menadżerem Roku został Bogdan Pilujski, 
a za Debiut Roku uhonorowano Tomasza Zapałę  Przyznano również Nagrodę 
Specjalną za całokształt pracy, którą otrzymał prof  Jan Biliszczuk  Po części 
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oficjalnej Galę uświetnili swoim koncertem Andrzej Sikorowski i Grzegorz 
Turnau, nie zabrakło również wspólnego śpiewania  Oklaskom dla laureatów 
i artystów nie było końca  Goście w świetnych nastrojach udali się na poczęstu-
nek, gdzie w kuluarach wymieniali się wrażeniami i przekazywali gratulacje 

Opracowanie i zdjęcie: Beata Toporska
Przewodnicząca Koła

Ogród na Siostrzanej 

Siedziba naszego Oddziału przy ulicy Siostrzanej otoczona jest ogrodem  
Chociaż jest on niewielki, to wiosenną i letnią porą wygląda zjawiskowo, 
zachwycając pięknymi rabatami pełnymi kolorowych kwiatów  Wszystko to 
dzięki staraniom i inwencji koleżankom z Biura Oddziału: Sekretarz Janinie 
Mrowińskiej i Annie Bujak, które wpólnie projektują otoczenie budynku i do-
bierają rośliny do ogrodu  Alejki prowadzące do obu wejść budynku obsadzone 
są pięknymi krzewami, kwiatami i bylinami  Poniżej kilka zdjęć z wiosenno 
- letniej Siostrzanej 

Zdjęcia: J.Mrowińska, J.Mitis
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