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Działalność Oddziału

Kalendarium Oddziału

Marzec 2009
Data Godzina Spotkanie Udział

10.03 14.00 Posiedzenie Kapituły Nagrody SITK Ernest za 2008 rok, 
Warszawa

M.Szałkowski, 
Z.Ślósarczyk, 
B.Bielewicz, 

G,Sapoń, 
M.Błeszyński

10.03  Posiedzenie Zarządu Krajowego, Warszawa M.Szałkowski

10.03  
Seminarium nt: Bezpieczeństwo na torach - techniczne i 
gospodarcze aspekty podwyższenia bezpieczeństwa na torach 
w UE, Kraków Plac Matejki

J.Majerczak

10 – 13.03  Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompetencji 
zawodowych dla przewoźników krajowych

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

10 – 17.03 Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompetencji 
zawodowych dla przewoźników międzynarodowych

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

16.03 15.30 Zebranie Sprawozdawcze Oddziału, sala konferencyjna MPK 
S.A. w Krakowie

M.Szałkowski, 
A.Bryksy, 

biuro

18 - 19.03  XXII Małopolskie Dni Technika, konferencja nt: Zarządzanie 
siecią drogową, Cieniawa k/Nowego Sącza A.Reszczyk

19.03 12.00 Spotkanie organizacyjne dotyczące Dni Techniki Kolejowej w 
PKP Intercity w Krakowie, Rondo Mogilskie 1 M.Szałkowski

24.03 16.00 
- 19.00

Zebranie Sprawozdawcze Klubu Seniora, 
ul. Siostrzana

Z.Ślósarczyk + 
biuro

30.03 15.00 do 
17.00

Warsztaty młodych transportowców, Kraków, restauracja “Pod 
Baranem”, ul. Gertrudy

G.Sapoń, Ł. 
Franek
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Kwiecień 2009
Data Godzina Spotkanie Udział

02.04 15.00
Zebranie w kole Mota Engil połączone 
z przedstawieniem fi lmu z budowy autostrady A4, odcinek 
Wrocław - Przylesie

B.Bielewicz

06.04 18.00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski

07.04 17.00 Spotkanie Wielkanocne Klubu Seniora, Restauracja Galicyjska Z.Ślósarczyk

07.04  Posiedzenie Zarządu Krajowego, Warszawa M.Szałkowski

07.04  Zjazd Sprawozdawczy MOIIB, Kraków R.Żakowski, 
A.Bryksy

21 – 24.04  Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompetencji 
zawodowych dla przewoźników krajowych

M.Szałkowski. 
J.Mrowińska

23.04  XII Forum Mobilności G.Sapoń

27.04  Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompetencji 
zawodowych dla przewoźników międzynarodowych

M.Szałkowski. 
J.Mrowińska

21 – 24.04  Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompetencji 
zawodowych dla przewoźników krajowych

M.Szałkowski. 
J.Mrowińska

29.04  16.00 Posiedzenie Krakowskiej Rady FSNT NOT M.Szałkowski

30.04 
– 03.05  Wycieczka do Budapesztu koła Mota Engil S.A. B.Bielewicz

Maj 2009
Data Godzina Spotkanie Udział

04.05 11.00 Zebranie Zarządu Klubu Seniora, ul. Siostrzana Z.Ślósarczyk

04.05 18.00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski
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05.05 12.45 
- 16.00 Wręczenie nagród SITK „ERNEST za 2008 rok”, Warszawa

nominowani, 
członkowie 
honorowi, 

prezes honor. 
Oddziału, 
Kapituła

06.05 14.30 Zebranie Krakowskiego Koła Kolejarzy, Plac Matejki  

12.05 16.30 Spotkanie „Sinusowe” Klubu Seniora, ul. Straszewskiego, 
restauracja „Na czasie” Z.Ślósarczyk

13.05 9.00 
- 14.00

Seminarium BRD, sala konferencyjna MPK S.A. 
w Krakowie R.Żakowski

15.05  Posiedzenie Zarządu Krajowego, Gdańsk M.Szałkowski

15 - 16.05  Jubileusz 60-lecia Oddziału SITK w Gdańsku M.Szałkowski

20.05  Wycieczka techniczna koła przy Zespole Szkół 
nr 1 do ZMT w Krakowie J.Hydzik

26.05 14.00 Spotkanie Sądu Konkursowego, ocena zgłoszonych na 
konkurs prac dyplomowych J.Majerczak

27 -29.05  Konferencja Problematyka osuwiskowa 
w budownictwie komunikacyjnym, Zakopane “Geovita” A.Kollbek

28 - 29.05  Sympozjum Międzyoddziałowe w Kazimierzu Dolnym

M.Szałkowski, 
A.Bryksy, 

E.Starowicz, 
J.Hydzik, 

D.Schwertner

Czerwiec 2009
Data Godzina Spotkanie Udział

01.06  Zebranie Zarządu Oddziału z udziałem przewodniczących 
kół, ul. Siostrzana M.Szałkowski

05 - 6.06  Dni Techniki Kolejowej ZK SITK, Hotel Campanila w 
Krakowie

M.Szałkowski, 
M.Majerczak

05 - 06.06 10.00-
14.00 Krakowskie Dni Techniki Kolejowej (Intercity)  
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06.06 11.00 
- 20.00

Biesiada rodzinna organizowana przez ZMRP na 
Zaczarowanym Czasławskim Wzgórzu w Gminie 
Raciechowice pod hasłem „Mosty łączą nie tylko brzegi 
rzeki”

 

06 - 14.06  Wyjazd „Na wschód” Moskwa - Petersburg G.Sapoń

09.06  Posiedzenie Zarządu Krajowego, Warszawa M.Szałkowski

15.06 14.00 Rozdanie nagród w konkursie prac dyplomowych
M.Majerczak

15 - 18.06 15.00 
- 20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompetencji 
zawodowych dla przewoźników krajowych

M.Szałkowski, 
M.Majerczak

15.06 10.30 Zebranie Zarządu Klubu Seniora, ul. Siostrzana Z.Ślósarczyk

16.06 17.00 Spotkanie „Sinusowe” Klubu Seniora, Restauracja Galicyjska Z.Ślósarczyk

18.06  XIV Forum Mobilności XIV Forum 
Mobilności

19.06  Wyjazd techniczny: drogi krajowe Małopolski - Sromowce 
Niżne R.Żakowski

22.06 13.00 
- 20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompetencji 
zawodowych dla przewoźników międzynarodowych

M.Szałkowski, 
M.Majerczak

29.06  Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski

29.06 
– 01.07  Udział w spotkaniu Krajowego Klubu Seniora w Kielcach 

- Cedzyna
Z.Ślósarczyk, 
J.Bąkowski

Z posiedzeń Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 6 kwietnia 2009r.:
 Przekazano informacje na temat przebiegu i wyników konferencji XXII 

Małopolskie Dni Technika „ Zarządzanie siecią drogową” (18 – 19 
marca 2009r., Cieniawa). 
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 Poinformowano o przebiegu i wnioskach z organizowanych prze koło 
przy PK Warsztatów młodych transportowców (30.03.br., Restauracja 
„Pod Baranem” przy ul. Św. Gertrudy w Krakowie). Ze względu na za-
interesowanie tą formą wymiany doświadczeń, planuje się kontynuację 
spotkań.
 Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji Problematyka 

osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (27 – 29.05.br., Centrum 
Konferencyjne Geovita w Zakopanem). 
 Przekazano informację o stanie przygotowań do organizacji Krajowych 

Dni Techniki Kolejowej (Kraków, 5 – 6.06.br.).
 Poinformowano o stanie przygotowań do seminarium BRD (Kraków 

13.03.br,).
 Dokonano przyjęć i skreśleń członków.
 Poinformowano, że kol. Bolesław Szpetman został nowym Sekretarzem 

Generalnym ZK SITK RP (do czasu Zjazdu w 2010 roku).
 Poinformowano o zaproszeniu wystosowanym przez Prezesa Zarządu 

Krakowskiej Rady FSNT NOT do Prezesa Oddziału w Krakowie do 
udziału w poszerzonym posiedzeniu Zarządu połączonym ze zwiedza-
niem ekspozycji XXXIII Krakowskich Targów Budownictwa (18.4.br., 
Centrum Targowe Chemobudowa Kraków S.A. przy ul. Klimeckiego 
14).
 Poinformowano o złożonych dokumentach, w tym Sprawozdaniu fi nan-

sowym Oddziału za rok 2008 do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu 
Skarbowego.
 Poinformowano o planowanym w dniu 5.05. br. na spotkaniu Rady 

Prezesów SITK RP w Warszawie rozdaniu nagród w konkursie Ernest 
za 2008 rok, , z udziałem wszystkich nominowanych do nagrody.
 Prezes zaproponował aktualizację dotyczącą zasad dofi nansowania 

udziału członków w konferencjach i seminariach. 
 Omówiono sprawę planowanego remontu dachu budynku siedziby Od-

działu z uwagi na przecieki na najwyższej kondygnacji.
 Poinformowano o nawiązaniu kontaktu z grupą inżynierów - drogowców 

ze Słowacji zrzeszonych w Obwodzie Koszyckim. W ramach nawiązania 
współpracy zaproszono kolegów ze Słowacji do udziału w konferencji 
organizowanej w maju br. na temat problematyki osuwisk w budowni-
ctwie komunikacyjnym.
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 Ustalono, że ze względu na służbowe oddelegowanie do Warszawy 
członka Zarządu Tomasza Hydzika, jego funkcję reprezentanta w MOIIB 
będzie pełnił w zastępstwie Jerzy Hydzik. 
 Poinformowano, że w dniu 15.05.br. w ramach Nocy Muzeów w Krako-

wie zostanie otwarta linia tramwajowa na ul. Wawrzyńca, gdzie zostaną 
zaprezentowane muzealne tramwaje.
 Omówiono problemy związane ze sprawami organizacyjnymi wycieczki 

do Rosji organizowanej przez Koło przy Politechnice Krakowskiej.
 Kol. J.Majerczak poinformowała o Muzem otwartym w odnowionej 

dawnej fabryce Schindlera przy ul. Zabłocie.
 Złożono życzenia imieninowe kol. Grzegorzowi Saponiowi, kol. Józefi e 

Majerczak oraz kol. Ryszardowi Żakowskiemu. 

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 4 maja 2009r.:
 Poinformowano o aktualnym stanie przygotowań do konferencji Prob-

lematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, Krajowych Dni 
Techniki Kolejowej oraz do Seminarium BRD.
 Omówiono nową propozycję Regulaminu i zasad dofinansowania 

uczestnictwa członków SITK Oddział w Krakowie w konferencjach, 
seminariach i szkoleniach podnoszących kwalifi kacje zawodowe, podjęto 
stosowną uchwałę.
 Poinformowano o podjęciu przygotowań do II ogólnopolskiej konfe-

rencji Projektowanie i zarządzanie drogami – zasady, dobre praktyki, 
efektywność (23 – 25.09.br., Zakopane).
 Przekazano informację dotyczącą Konkursu prac dyplomowych ab-

solwentów szkół wyższych, omówiono tematykę prac, ustalono termin 
uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania nagród.
 Dokonano przyjęcia nowych członków do Oddziału. 
 Poinformowano o udziale Prezesa Oddziału M.Szałkowskiego w se-

minarium MOIIB w trakcie otwarcia XXXIII Krakowskich Targów 
Budownictwa (18.04.br.), w czasie którego Prezes wygłosił referat. 
 Poinformowano o planowanym na 5 maja br. wyjeździe 8 osób z Od-

działu na uroczystość rozdaniu nagród w konkursie Ernest za 2008 rok 
połączone z posiedzeniem Rady Prezesów SITK RP w Warszawie.
 Poinformowano o rozpoczęciu prac remontowych dachu siedziby Od-

działu, zatwierdzono planowane koszty. 
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 Poinformowano o wyjeździe pięciu członków Zarządu Oddziału do 
Kazimierza Dolnego na Sympozjum Międzyoddziałowe organizowane 
przez Oddział w Lublinie (28 – 29.05.br.).
 Poinformowano o konferencjach i seminariach organizowanych przez 

inne Oddziały SITK, Zarząd Krajowy lub inne instytucje.
 Prezes M.Szałkowski, poinformował o planowanej w listopadzie br. 

konferencji na temat modelowania w transporcie.
 Przedyskutowano problem związany z brakiem koordynacji terminów 

konferencji organizowanych przez różne Oddziały i Zarząd Krajowy 
oraz inne branżowe instytucje (np. Kongres Drogowy), co powoduje 
zazębianie się terminów, a tym samym wewnątrzbranżową, niepotrzebną 
konkurencję.
 Prezes M.Szałkowski poinformował o zaproponowanej przez Prezesa 

Honorowego SITK prof. W.Starowicza organizacji w Krakowie na 
początku roku 2010 „Kongresu 2010” (Oddział w Krakowie być może 
będzie jego organizatorem).
 Przekazano kol. Jerzemu Hydzikowi i Markowi Błeszyńskiemu życzenia 

imieninowe.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 1 czerwca 2009r.:
 Wiceprezes A.Kollbek przekazał relację z przebiegu konferencji nt: 

Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (27 – 29.05.
br., Zakopane). 
 Prezes M.Szałkowski poinformował o przebiegu Sympozjum Między-

oddziałowego SITK w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (28 – 29.05.br., 
organizatorem był Oddział w Lublinie), zrelacjonował przebieg i tema-
tykę spotkań merytorycznych oraz zorganizowane spotkania techniczne 
i integrujące.
 Poinformowano o przygotowaniach do Krajowych Dni Techniki Kole-

jowej (5 – 6.06.br., Kraków) oraz Krakowskich Dni Techniki Kolejowej 
(06.06. br.).
 Poinformowano o zakończeniu przez Sąd Konkursowy prac w konkursie 

prac dyplomowych dla absolwentów szkół wyższych, przekazano infor-
mację o laureatach oraz ustalono termin uroczystego rozdania nagród 
(Sala konferencyjna PKP, Pl. Matejki 12, w dniu 15.06.br.). Zatwierdzono 
protokół Sądu Konkursowego.
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 Prezes Oddziału zaprezentował osiągnięcia Oddziału i jego członków 
w Konkursie SITK „Ernesty 2008”.
 Poinformowano o przygotowaniach do II ogólnopolskiej konferencji 

Projektowanie i zarządzanie drogami – zasady, dobre praktyki, efek-
tywność (23 – 25.09.br., Zakopane).
 Poinformowano o stanie przygotowań do wyjazdu techniczno - integra-

cyjnego do Rosji na trasie Kraków – Moskwa – Petersburg – Kraków 
w dniach 06 – 14.06.br. organizowanej przez Koło przy PK.
 Pozytywnie rozpatrzono wniosek Przewodniczącego koła przy PK 

o dofi nansowanie członków koła przy PK i innych kół biorących udział 
w wyjeździe techniczno - integracyjnym do Rosji.
 Poinformowano o przygotowaniach do wycieczki technicznej BRD 

w dniu 19 czerwca br. na trasie Kraków – Wielicka – Szarów – Lubień 
– Sromowce Niżne.
 Poinformowano o organizowanej wspólnie z ZMRP „Biesiadzie rodzin-

nej” (Czasław, gm. Raciechowice, 06.06.br.).
 Dokonano przyjęć nowych członków do Oddziału. 
 Prezes M.Szałkowski poinformował o przebiegu Jubileuszu 60-lecia Od-

działu SITK w Gdańsku (15-16.06.br), w którym uczestniczył wspólnie 
z kol. J.Hydzikiem.
 Rozpatrzono propozycję wydawnictwa „Nowoczesne Budownictwo 

Inżynieryjne” o objęcie patronatu medialnego i współpracy barterowej 
podczas konferencji „Problematyka osuwisk w budownictwie komuni-
kacyjnym”. Podjęto decyzję o podpisaniu umowy o współpracę na jeden 
rok.
 Kol. Cz.Jarosz poinformował o planowanej w dniu 28.08.br. w Rado-

miu konferencji nt: Port lotniczy jako narzędzie polityki regionalnej 
i warunek dobrobytu. Konferencji towarzyszyć będą jedyne w Europie 
pokazy lotnicze. 
 Kol. Jolanta Żurowska przekazała podziękowania Prezesowi Oddziału 

za docenienie jej 30-letniej działalności w Oddziale, uhonorowanej 
w tym roku dwoma cennymi nagrodami: Medalem za Długoletnią Służ-
bę i Ernestem 2008. Zadeklarowała dalszą aktywność i pracę na rzecz 
Oddziału i Stowarzyszenia.
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Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 10.03 – 20.06.2009r. przyjęci zostali do Oddziału nowi człon-
kowie:

− Wojciech Ciejka, Wojciech Mamoń, Marcin Kram - do koła przy Mota 
Engil Polska S.A.,

− Wiesław Dźwigoń, Filip Schwertner, Iga Iskra, Magdalena Kijania, Jakub 
Klimkiewicz - do koła przy Politechnice Krakowskiej,

− Justyna Niżnikowska, Wiktor Augustyn, Siastal Marcin - do koła przy 
GDDKiA Oddział w Krakowie.

Przeniesiono Krzysztofa Królikowskiego z KKK do Klubu Seniora, skre-
ślono na własną prośbę Marię Warzecha z KKK.

 



11INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Z życia Oddziału
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału 

za rok 2008

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału za rok 2008 odbyło 
się w dniu 16 marca br. w Sali Konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie przy ul. 
Brożka 3. W spotkaniu uczestniczyło 51 osób – członkowie Zarządu Oddzia-
łu, przedstawiciele kół i klubów. Poniżej publikujemy protokół ze spotkania 
sprawozdawczego. 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
Oddział w Krakowie

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 

CZŁONKÓW ODDZIAŁU 
w dniu 16 marca 2009r. 

1. Otwarcie zebrania, powitanie
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału w Krakowie odbyło 

się w dniu 16 marca 2009r. w Sali Konferencyjnej MPK SA w Krakowie przy 
ul. Brożka 3. W zebraniu uczestniczyli członkowie władz Oddziału - Zarząd, 
Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Prezes Honorowy Oddziału Marian Sze-
liński, Członkowie Honorowi oraz przedstawiciele kół i klubów. W spotkaniu 
uczestniczyło 51 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały przygotowane 
na zebranie: szczegółowy program spotkania, notesy, najnowszy numer In-
formatora Oddziału (1/2009), który zawierał Sprawozdanie Oddziału za rok 
2009 wraz ze Sprawozdaniem Finansowym i Protokołem Komisji Rewizyjnej, 
jak również czasopisma wydawane przez Stowarzyszenie - Transport Miejski 
i Regionalny oraz Przegląd Komunikacyjny.

Zebranie zaplanowane zostało na godz. 16.00 (I termin), ale ze względu na 
brak wymaganej większości członków Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski 
wyznaczył II termin zebrania na godz. 16.10. Prezes serdecznie przywitał 
wszystkich uczestników dziękując za przybycie i przedstawił program zebrania. 
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Następnie przypomniał, że w roku 2008 odeszli z naszego grona Koledzy: Jan 
Koźmic i Władysław Dobrzański. Uczczono Ich pamięć minutą ciszy. 

2. Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom
Na zebranie przygotowano legitymacje do wręczenia nowo przyjętym 

członkom. Niestety, na spotkanie nie przybył mimo zawiadomienia żaden 
z nowych członków, legitymacje zostaną wręczone w innym terminie.

3. Wręczenie odznak honorowych SITK
W następnej części spotkania zaplanowano wręczenie Srebrnych Hono-

rowych Odznak SITK zasłużonym członkom Oddziału. Odznaczeni zostali: 
Beata Bielewicz z Koła przy Mota Engil SA oraz Andrzej Mołoko i Tomasz 
Wilczyński z Koła przy Zespole Szkół Nr 1 w Krakowie. Na spotkaniu obec-
na była kol. Beata Bielewicz, której odznaczenie wręczył Prezes Mariusz 
Szałkowski wraz z Prezesem Honorowym Marianem Szelińskim. Wręczając 
odznakę Prezes gratulował otrzymania wyróżnienia i dziękując za dotychcza-
sową działalność na rzecz Oddziału i Stowarzyszenia, życzył równie owocnej 
pracy oraz aktywności na przyszłość.

4. Sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2008 
Prezes Mariusz Szałkowski przedstawił zebranym członkom sprawozdanie 

z działalności Oddziału za rok 2008. Poszczególne punkty sprawozdania zostały 
zaprezentowane w postaci prezentacji multimedialnej i omówione szczegółowo 
przez Prezesa. 

Prezentacja pozwoliła zebranym zapoznać się z obecną strukturą Oddziału 
i z jego ubiegłoroczną działalnością. Przedstawione zostały:

a. najważniejsze informacje dotyczące sprawozdania za rok 2008,
b. fi nanse Oddziału za rok 2008 (dochody, koszty, zysk, kapitał własny) 

– rok 2008 zakończył się stratą poniesioną przez Oddział (wypracowane 
przez Oddział zyski przeznaczone zostały na działalność statutową), 

c. struktura Oddziału w przekroju ilościowym - na koniec 2008 roku Oddział 
liczył 572 osób, przyjęto 42 osoby, skreślono 43 członków, członkowie 
skupieni byli w 16 kołach zakładowych oraz w Kole Grodzkim i w Klubie 
Seniora,

d. skład osobowy Zarządu Oddziału w roku 2008 nie uległ zmianie 
w stosunku do roku ubiegłego, 
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e. odznaczenia nadane członkom w 2008 roku: Srebrny Krzyż Zasługi dla 
kol. Antoniego Szczepki i Medal Złoty Za Długoletnią Służbę dla kol. 
Jolanty Żurowskiej, 

f. otrzymane nagrody Ernest 2007: Prezes Honorowy Marian Szeliński 
otrzymał Ernesta za całokształt działalności (jednego z trzech dotychczas 
nadanych), kol. Marek Błeszyński otrzymał Ernesta w dziedzinie naj-
lepszy kolejarz, Koło przy Mota Engil otrzymało Ernesta jako najlepsze 
koło w całym Stowarzyszeniu, 

g. działalność konferencyjna jako bardzo wyrazisty przejaw działalności 
Oddziału: w roku 2008 były zorganizowane 2 konferencje oraz bezpłat-
ne, dostępne dla wszystkich seminaria, w konferencjach, seminariach 
i warsztatach uczestniczyło ogółem 987 osób, w tym obcokrajowcy 
z Niemiec, Słowacji, Czech, przygotowano i wygłoszono 119 refera-
tów,

h. aktywna działalność członków Oddziału w innych organach SITK: sekcje 
krajowe, Rada Profesorów, itp. i poza tym - Małopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa, FSNT NOT, itp. oraz udział w imprezach 
organizowanych przez inne instytucje (Prezes podkreślił duży wkład 
pracy wielu członków Oddziału w tę działalność),

i. działalność wydawnicza: w roku ubiegłym wydano 5 zeszytów naukowo 
– technicznych (łącznie 837 stron) oraz 3 numery Informatora Oddziału 
(łącznie 249 stron) – jest to jedno z działań Oddziału najbardziej widocz-
nych na zewnątrz,

j. działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa (zrealizowano 33 umowy, prace 
dotyczyły zagadnień ważnych dla Katowic, Krakowa, Łodzi, Zakopane-
go, Nowego Targu Tarnowskich Gór, Jaworzna, Lublina, we wszystkich 
tematach zatrudnionych było ponad 80 osób – członków SITK; oma-
wiając działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa Prezes zwrócił uwagę na 
niepokojący brak kandydatów ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy 
SITK,

k. zorganizowano 14 edycji kursów dla przewoźników ubiegających się 
o certyfi kat w zakresie przewozów osób i ładunków w ruchu krajowym 
i międzynarodowym, kursy ukończyły 83 osoby,

l. zorganizowanie konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyż-
szych,

m. wielorakie działania integrujące członków Oddziału (m.in. spotkania 
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„sinusowe” Klubu Seniora, spotkania Zarządu z Jubilatami, turnieje 
sportowe, wycieczki techniczne, itd.).

5. Opinia i protokół Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania Oddziału 
za rok 2008

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 marca 
2009r. odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Zofi a Schumacher. 
Komisja zapoznała się z dokumentami wchodzącymi w skład Sprawozdania 
Finansowego za rok 2008 (Wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego, Bilans 
na dzień 31.12.2008r., Rachunek zysków i strat za rok 2008), w czasie spotkania 
Zarządu Oddziału w dniu 02.03.2009r. uzyskała również dodatkowe informacje 
i wyjaśnienia od Zarządu i księgowej Oddziału. Komisja po zapoznaniu się 
z dokumentami oceniła, że stan fi nansów Oddziału jest prawidłowy, również 
dokumenty fi nansowe są prowadzone w sposób prawidłowy. 

Komisja Rewizyjna uznała, że na szczególne podkreślenie zasługują nastę-
pujące dokonania Zarządu:

− organizowanie nieodpłatnych seminariów o ciekawej tematyce, 
− organizowanie cyklicznych (przynajmniej raz w miesiącu) kursów 

przygotowujących do egzaminów dla osób ubiegających się o certyfi kat 
kompetencji zawodowych przewoźników krajowych i zagranicznych,

− działalność wydawnicza Oddziału (wydawanie Zeszytów Naukowo 
– Technicznych oraz Informatora Oddziału),

− prowadzenie witryny internetowej Oddziału,
− duża aktywność Klubu Seniora,
− działalność na rzecz rozwoju transportu,
− działalność integrująca członków (podkreślono działalność koła przy 

Mota Engil SA). 
Komisja Rewizyjna w wyniku analizy sprawozdania Oddziału za rok 2008 

przekazała Zarządowi zalecenia, których realizacja będzie miała na celu unik-
nięcie strat i zmniejszania kapitału w roku 2009:

− zmiana wielkości narzutów na opracowania realizowane w zespole 
rzeczoznawców (ustalanie wielkości tych narzutów indywidualnie, 
kalkulacja opłacalności), 

− zaktywizowanie działań zmierzających do zorganizowania większej 
liczby konferencji,

− dostosowanie wielkości nakładów zeszytów konferencyjnych do rze-
czywistych potrzeb, 
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− rozpropagowanie wśród młodej kadry technicznej informacji o możli-
wości uzyskania uprawnień rzeczoznawcy,

− uaktywnienie działania dotychczasowych rzeczoznawców, szczególnie 
w branży drogowej.

W wyniku analizy i oceny dokumentów Komisja zgodnie ze statutem SITK 
§ 51 zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe SITK RP Oddział w Krakowie za 
rok 2008 i postawiła wniosek o przyjęcie rocznego Sprawozdania z działalności 
Oddziału.

6. Podjęcie Uchwały o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków Spra-
wozdania Oddziału z działalności w 2008 roku

Prezes Mariusz Szałkowski przedstawił propozycję Uchwały i poprosił 
zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia przez Walne Zebranie Członków 
Sprawozdania Oddziału z działalności w 2008 roku. W głosowaniu jawnym 
przyjęto jednogłośnie Uchwałę nr 1/2009 o przyjęciu przez Walne Zebranie 
Członków Sprawozdania z działalności Oddziału w 2008 roku, w tym Spra-
wozdania fi nansowego. (Uchwała nr1/2009– Zał. 1).

7. Przedstawienie programu działania merytorycznego Oddziału na 
2009 rok

W kolejnej części zebrania I Zastępca Prezesa kol. Andrzej Kollbek przed-
stawił zebranym program działania Oddziału na rok 2009. W swym wystąpieniu 
zaproponował, aby dalej aktywnie utrzymać i prowadzić następujące kierunki 
działań:

- kontynuowanie działalności statutowej Oddziału (m.in. ekspertyzy, 
opinie, popularyzacja czasopism wydawanych przez SITK, promowanie 
inicjatyw innych Oddziałów i Zarządu Krajowego),

- kontynuacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyż-
szych,

- udział w konkursie kronik oddziałowych, 
- kontynuowanie działalności konferencyjnej, Wiceprezes podkreślił 

trudną sytuację związaną z dużą ilością konferencji branżowych, a co za 
tym idzie większą konkurencyjnością i trudnościami z wpisaniem się we 
właściwy termin pozwalający na uzyskanie dużej liczby uczestników,

- promowanie jednodniowych, ogólnie dostępnych, bezpłatnych semina-
riów i warsztatów, w tym cyklicznych już spotkań Forum Mobilności,
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- działalność wydawnicza (Zeszyty Naukowo – Techniczne Oddziału 
i czasopisma SITK), 

- działalność szkoleniowa, kol. Kollbek szczególnie podkreślił organizo-
wanie kursów dla przewoźników mające na celu uzyskanie certyfi katu na 
przewozy w transporcie drogowym, podkreślił ich znaczenie ze względu 
na pozyskiwanie funduszy dla Oddziału zarówno z działalności kursowej, 
jak i ze sprzedaży materiałów pomocniczych do kursu,

- działalność w kierunku integracji członków, obchody jubileuszów 
naszych Seniorów, imprezy kulturalne (bale, teatr, kino, spotkania bry-
dżowe, rozgrywki sportowe), 

- kontynuowanie działalności SITK poprzez Ośrodek Rzeczoznawstwa, 
- otwarta, dostępna dla wszystkich członków działalność informacyjna 

Oddziału (Kronika Oddziału, strona internetowa, Informator Oddziału, 
wydawnictwa), 

- organizowanie spotkań Zarządu Oddziału z poszczególnymi kołami 
(działania takie były wcześniej podejmowane, kol. Kollbek zaapelował 
o powrót do tego rodzaju spotkań),

- uporządkowanie sprawy składek członkowskich (likwidacja kół, które 
nie działają i nie opłacają składek, skreślanie członków nie wykazujących 
się aktywnością i nie płacących składek),

- współpraca z fi rmami, spokrewnionymi stowarzyszeniami i instytucjami 
administracyjnymi w Krakowie i w całym kraju, współpraca i kontakty 
z władzami Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego, gdzie ważne 
funkcje pełnią również nasi członkowie, kontakty zagraniczne,

- Wiceprezes Kollbek zaapelował o ewentualne zgłaszanie następnych 
propozycji do planu pracy – zostaną one w nim zamieszczone.

8. Dyskusja i wnioski do programu działania.
Z powodu braku nowych propozycji do programu działania Oddziału na 

rok 2009 ze strony uczestników zebrania, Prezes Szałkowski zamknął dysku-
sję. Przypomniał jednak, że plan jest otwarty i nadal można zgłaszać do niego 
nowe propozycje. 

9. Podjecie Uchwały o przyjęciu programu działania.
Prezes Mariusz Szałkowski przedstawił propozycję Uchwały i poprosił 

zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia przez Walne Zebranie Członków 
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Programu działania Oddziału w 2008 roku. W głosowaniu jawnym przyjęto 
jednogłośnie Uchwałę nr 2/2009 o o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków 
Programu działania Oddziału w 2008 roku. (Uchwała nr 2/2009– Zał. 2).

10. Przedstawienie propozycji zmian do Wewnętrznego Regulaminu 
działania Zarządu Oddziału

Prezes M.Szałkowski przedstawił zebranym propozycję wniesienia zmian 
w wewnętrznym Regulaminie działania Zarządu Oddziału. Zmiany te dotyczą 
zasadności działania Prezydium Oddziału i sposobu jego funkcjonowania. Re-
gulamin wewnętrzny, według którego pracuje Oddział przyjęto w roku 2002, 
kiedy Zarząd Oddziału składał się z większej ilości członków niż obecnie i 
kierowanie bieżącą pracą Oddziału poprzez Prezydium było sprawniejsze.

Ze względu na to, że od kilku lat Zarząd pracuje w składzie ok. 10-oso-
bowym, nie napotyka na trudności związane z organizacją zebrań w każdym 
miesiącu przy prawie stu procentowej frekwencji, na bieżąco rozwiązuje wszyst-
kie problemy i podejmuje stosowne decyzje. Prezes zaproponował przyjęcie 
uchwały zmieniającej Regulamin wewnętrzny działania Oddziału (zgodnej z 
obowiązującym Statutem SITK), w zakresie zapisów dotyczących bieżącej 
działalności Zarządu Oddziału.

11. Podjecie Uchwały o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków 
Wewnętrznego Regulaminu działania Zarządu Oddziału

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 3/2009 o przyjęciu 
przez Walne Zebranie Członków Regulaminu wewnętrznego działania Zarządu 
Oddziału. (Uchwała nr 3/2009– Zał. 3).

12. Referat problemowy na temat tramwaju szybkiego w Krakowie
Referat pt: Historia budowy szybkiego tramwaju w Krakowie został przed-

stawiony przez Adriana Obuchowicza – pracownika MPK SA w Krakowie. 
W pierwszej części wystąpienia prelegent zapoznał zebranych z historią 

początków planów i budowy tunelu pod peronami Dworca Głównego PKP 
(realizowanych początkowo jako część premetra) aż po moment uruchomienia 
w Krakowie tzw. tramwaju szybkiego. Pierwsza inwestycja w tym zakresie 
datuje się na rok 1974.

W roku 1999 nastąpiło wytyczenie przebiegu pierwszej linii Krakowskiego 
Szybkiego Tramwaju (KST) na trasie: Kurdwanów – Witosa – Nowosądecka 
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– estakada nad Dworcem PKP Płaszów do ul. Lipskiej – Klimeckiego – most 
Kotlarski – Kotlarska – Rondo Grzegórzeckie – Powstania Warszawskiego 
– Rondo Mogilskie - tunel pod Dworcem Głównym PKP – Dworzec Towarowy 
– Krowodrza Górka.

Autor omówił kolejne etapy budowy KST, wskazał problemy, jakie powsta-
wały w czasie realizacji inwestycji, wszystkie informacje bogato zilustrował 
mapami pokazującymi kolejne warianty trasy i zdjęciami dokumentującymi 
poszczególne etapy realizacji KST. 

W dniu grudnia 2008 miał miejsce pierwszy kurs pierwszej linii KST 
na trasie: Kurdwanów – Witosa – Nowosądecka – Wielicka – Na Zjeździe 
– Starowiślna – Dietla – Grzegórzecka – Rondo Grzegórzeckie – Powstania 
Warszawskiego – Rondo Mogilskie – tunel pod Dworcem Głównym PKP 
– Dworzec Towarowy – Krowodrza Górka.

Autor szczegółowo omówił również temat inwestycji powiązanych z budową 
KST, m.in. problemy obszarowego systemu sterowania ruchem, przeniesienie 
Dworca z budynku do części podziemnej pod peronami, renowację i odsłonięcie 
części fortu w poziomie -1 na Rondzie Mogilskim, omówił też sprawy zakupu 
nowoczesnego taboru, powstanie Galerii Krakowskiej oraz zaprezentował 
informacje na temat planowanej sieci szybkiego tramwaju w Krakowie.

Referat spotkał się z wielkim zainteresowaniem, w wyniku którego wywią-
zała się ciekawa dyskusja, prawdopodobnie temat ten będzie jeszcze omawiany 
i dyskutowany na innych spotkaniach stowarzyszeniowych (prezentację zawie-
rającą tezy referatu publikujemy w Informatorze w rozdziale Rozmaitości).

13. Wolne wnioski
 Prezes Honorowy Marian Szeliński wyraził pogląd, że każda społeczność, 

także nasza, aby dobrze funkcjonować musi mieć dobre kierownictwo. 
Skierował słowa uznania do Prezesa Mariusza Szałkowskiego za jego 
osobiste zaangażowanie w sprawy Oddziału i Stowarzyszenia, podzię-
kował też Sekretarzowi Annie Bryksy i pracownikom biura Oddziału za 
wspaniałą pracę i wielkie zaangażowanie. Prezes podziękował za słowa 
uznania i stwierdził, że na dobry wizerunek Oddziału składa się nie tylko 
praca władz Oddziału, ale przede wszystkim praca i aktywność każdego 
z jego członków.
 Kol. Stanisław Furman wniósł propozycję zorganizowania konferencji 

na temat inżynierii ruchu, gdyż widzi potrzebę dyskusji w naszym śro-
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dowisku na tematy związane z tym zagadnieniem. Pokazał szereg prob-
lemów wymagających przedyskutowania i wyciągnięcia odpowiednich 
wniosków. Prezes Mariusz Szałkowski zaproponował kol. S.Furmanowi 
poruszenie tych problemów na spotkaniach „Forum Mobilności”, które 
są dobrą platformą do wymiany poglądów na poruszane tematy.
 Kol. Andrzej Mutka zaapelował o zorganizowanie wycieczek tech-

nicznych w ciekawe miejsca znajdujące się niedaleko Krakowa (m.in. 
Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, kolej linowo – terenowa na 
Górze Żar, Muzeum w Otrębusach). 

14. Podsumowanie dyskusji, zakończenie zebrania
Prezes M.Szałkowski podziękował uczestnikom za przybycie i udział w 

zebraniu, życzył owocnej i aktywnej pracy w roku 2009, przypomniał również, 
że za rok kończy się kadencja obecnych władz Oddziału i w związku z tym 
należy się przygotowywać do zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył: Mariusz Szałkowski

Protokołowała: Danuta Schwertner

Prezes Mariusz Szałkowski otwiera zebranie
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Beata Bielewicz z Koła Mota Engil Polska S.A. dekorowana srebrną honorową odznaką SITK

Na sali obrad
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Adrian Obuchowicz przybliża historię budowy szybkiego tramwaju w Krakowie. Z lewej: M.Szałkowski

Spotkania w ramach Forum Mobilności

XII Forum Mobilności 

SITK RP Oddział w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa już po raz 
dwunasty zaprosili wszystkich zainteresowanych na Forum Mobilności, które 
odbyło się 23 kwietnia br. Tematem spotkania były „Doświadczenia dotyczące 
wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krako-
wie”. W Sali Dietla w Urzędzie Miasta zebrali się m.in. Zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz, Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta 
Józefa Kęsek oraz prowadzący spotkanie Prezes SITK Oddział w Krakowie 
Mariusz Szałkowski.

Przedstawiciel Katedry Systemów Komunikacyjnych na Politechnice Krakow-
skiej Łukasz Franek zaprezentował pracę nad projektem dotyczącym ograniczeń 
na ulicy Karmelickiej, wykonaną wspólnie z dr Wiesławem Dźwigoniem.

 Ulica Karmelicka to jedna z głównych promienistych ulic w centrum 
Krakowa, która łączy dwie śródmiejskie obwodnice. W związku z nagmin-
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nym łamaniem przepisów przez samochody osobowe oraz bardzo duży ruch 
tramwajów na tej ulicy pojawiały się następujące problemy:

− nadmierne natężenie ruchu,
− wzajemne blokowanie się tramwajów i samochodów,
− brak parkingu kubaturowego w rejonie ii obwodnicy,
− nieprzepisowe parkowanie.
Po gruntownym remoncie ulicy w roku 1997 przystanki zostały zbliżone 

do torowiska i wydzielone zostały zatoczki przeznaczone na parkingi wzdłuż 
ulicy. Sytuacja na ulicy Karmelickiej nie uległa jednak znaczącej poprawie. 
W celu uspokojenia ruchu samochodowego w listopadzie 2008 roku zdecydowano 
o zamknięciu wlotów od ulicy Siemiradzkiego w stronę Alei Mickiewicza oraz 
wlotu od ulicy Rajskiej w stronę Teatru Bagatela. Ograniczenie ruchu nie do-
tyczy jedynie taksówek, pojazdów policji, rowerów i komunikacji zbiorowej. 
Po wprowadzeniu zmian mających na celu uspokojenie ruchu samochodowego 
i skrócenie czasu przejazdu tramwajem, przeprowadzono dokładne pomiary. 
Wynika z nich, że czas średni przejazdu tramwajem w stronę Centrum skró-
cił się z 6,0 min do 5,1 min, zaś maksymalny czas przejazdu zmniejszył się 
z 9,8 min do 6,5 min. Średni czas przejazdu w stronę Bronowic skrócił się 
z 7,6 min do 6,7 min, a maksymalny czas przejazdu z 12,3 min do 10,7 min. 
Skrócenia czasów przejazdu są odczuwalne przez ponad połowę pasażerów 
(52,40 %), którzy podróżują codziennie lub kilka razy w tygodniu tramwajem 
ulicą Karmelicką, 39,90 % pasażerów nie odczuwa zmiany po wprowadzeniu 
ograniczenia ruchu samochodów, a 7,69% twierdzi, że czas ten się wydłużył 
w stosunku do sytuacji sprzed pół roku. 

Dyskusja wśród uczestników forum wyłoniła następujące wnioski:
• Ulice w centrach miast nie służą ruchowi tranzytowemu, należy dążyć 

do tego, aby ulice w śródmieściu służyły w większości komunikacji 
miejskiej, pieszym oraz rowerzystom.

• Na ulicy Karmelickiej jest niezbędna egzekucja „dzikich wjazdów”.
• Wyłączenie sygnalizacji świetlnej pod Teatrem Bagatela może być za-

równo sposobem na szybkie opuszczenie skrzyżowania przez tramwaj, 
jak i jednocześnie znacznym pogorszeniem bezpieczeństwa pieszych 
w tym miejscu.

Opracowała: Paulina Struska
Koło przy Politechnice Krakowskiej
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Konkurs Ernesty 2008 już rozstrzygnięty!

W dniu 5 maja br. w Warszawie, podczas uroczystego posiedzenia Rady 
Prezesów, w sali widowiskowej budynku NOT odbyła się uroczystość wręczenia 
statuetek nagrody Ernest 2008 i dyplomów potwierdzających nominację.

Zgodnie z Zasadami przyznawania corocznych statuetek za wyróżniającą 
działalność na rzecz SITK, Oddziały zgłaszały kandydatów do nagrody w 6 
kategoriach, następnie w każdej kategorii Zarząd Krajowy SITK RP spośród 
wszystkich nadesłanych wniosków wybrał po pięć nominacji w każdej kategorii. 
Kapituła Nagrody, którą stanowią: Prezes SITK, Sekretarz Generalny, Prezes 
Honorowy SITK i Prezes Honorowy SITK Senior oraz laureaci wyróżnieni 
statuetkami „Ernesty” z poprzednich 2 lat, w głosowaniu tajnym wybierała 
jedną nominację do nagrody.

Nasz oddział zgłosił do nagrody za rok 2008 sześć wniosków, po jednej 
kandydaturze dla każdej kategorii. Były to wnioski:

− w kategorii najaktywniejszy Oddział - dla Oddziału SITK RP w Krako-
wie,

− w kategorii najaktywniejsze koło – dla Koła przy Politechnice Krakow-
skiej,

− w kategorii najaktywniejsze Koło/Klub Seniora – dla Klubu Seniorów 
Oddziału w Krakowie.

− w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie kolejnictwa – dla 
kol. Stanisława Waligóry,

− w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie drogownictwa – dla 
kol. Beaty Bielewicz,

− w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie transport – dla 
kol. Jolanty Żurowskiej.

Na posiedzeniu Zarządu Krajowego w dniu 10 lutego br. wszyscy zgłoszeni 
przez Oddział kandydaci zostali nominowani do nagrody. Zatem był to już nasz 
pierwszy sukces w drodze do otrzymania statuetek. Kapituła Nagrody zebrała 
się 10 marca br., dokonała wyboru nagrodzonych, a wynik głosowania był 
utrzymywany w ścisłej tajemnicy aż do dnia rozdania nagród.

Na uroczystość rozdania nagród z Oddziału w Krakowie pojechało osiem 
osób, w skład której wchodzili nominowani, Prezes Oddziału M. Szałkowski, 
Prezes Honorowy Oddziału M. Szeliński z małżonką oraz Członkowie Hono-
rowi: St. Furman i A. Bryksy.
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Wszyscy z napięciem oczekiwali na ogłoszenie wyników. 
W części ofi cjalnej spotkania, oprócz wystąpień Prezesa SITK prof. Anto-

niego Szydło oraz zaproszonych gości: Prezesa NOT i dyrektora naczelnego 
GDDKiA, zasłużonym działaczom Stowarzyszenia zostały wręczone Odznaki 
Honorowe SITK. 

Wśród odznaczonych był również kolega Stanisław Furman, który za dłu-
goletnią aktywną działalność stowarzyszeniową otrzymał Złotą z diamentem 
Odznakę SITK. Serdecznie gratulujemy koledze Furmanowi. 

Z ogromną satysfakcją i radością odebraliśmy z rąk Prezesa SITK statuetki 
nagrody Ernest 2008 aż w trzech kategoriach:

− dla najlepszego Oddziału SITK – Oddział w Krakowie,
− dla najlepszego koła SITK – koło przy Politechnice Krakowskiej,
− dla najlepszego działacza w dziedzinie transportu – kol. Jolanta Żurow-

ska.
Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom, którzy w roku 2008 przy-

czynili się do uzyskania tak dobrych wyników pracy dla Oddziału, członkom 
Koła przy Politechnice Krakowskiej oraz kol. Jolancie Żurowskiej. Wszyscy 
mogą być dumni z otrzymanych statuetek, a szczególnie z tej dotyczącej dzia-
łalności Oddziału, którą otrzymaliśmy już po raz czwarty (za 2004 rok, 2005, 
2006 i obecnie za 2008 rok). Mam nadzieję, że będą one zachętą do włączenia 
się jeszcze większej liczy naszych kolegów i kół do aktywnej działalności 
stowarzyszeniowej.

Opracowała: Anna Bryksy
Sekretarz Oddziału

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich nagrodzonych i nominowanych do nagrody Ernest 2008
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Od lewej: Prezes SITK RP prof. A.Szydło, Prezes Oddziału M.Szałkowski z Ernestem i Prezesi pozostałych nominowanych 
Oddziałów

Ernest 2008 dla Koła przy Politechnice Krakowskiej
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Wyjazd techniczno - integracyjny „Na Wschód”

Wyjazd integracyjno – techniczny „Na Wschód”, przygotowany przez 
Koło przy Politechnice Krakowskiej, rozpoczął się 6 czerwca 2009r. wraz 
z przybyciem na Dworzec Główny w Krakowie 27 uczestników wycieczki. 
O godzinie 06:10 wyruszyliśmy pociągiem bezpośrednim do Moskwy, po 26 
godzinach jazdy znaleźliśmy się w stolicy Rosji. W dniu 7 czerwca, zgodnie 
z planem, głosowaliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Amba-
sadzie RP, spełniając swój obywatelski obowiązek. Po oddaniu głosów rozpo-
częliśmy zwiedzanie jednej z największych stolic świata. Zwiedziliśmy Kreml, 
a w nim Plac Katedralny z czterema soborami dookoła, Zbrojownię, następnie 
przeszliśmy na Plac Czerwony otoczony przez majestatyczne, piękne obiekty 
każdy warty obejrzenia. 

Kolejne dwa dni pobytu w Moskwie spędziliśmy bardzo intensywnie. Pomię-
dzy poszczególnymi punktami przemieszczaliśmy się słynnym moskiewskim 
metrem, które jest podstawą systemu komunikacyjnego stolicy. Zobaczyliśmy 
jeszcze Sobór Wasyla Błogosławionego, Mauzoleum Lenina, Klasztor Nowo-
dziewiczy, Sobór Chrystusa Zbawiciela, Galerię Trietiakowską, w której zostały 
zebrane największe i najbardziej znaczące na świecie kolekcje dzieł sztuki 
(głównie malarstwa), byliśmy także w muzeum metra moskiewskiego. 

Wieczorem w dniu 9 czerwca wyruszyliśmy w dalszą podróż, do Petersburga, 
miasta zwanego Wenecją Północy. Miasto położone na 43 wyspach przywitało 
nas o godzinie 05:00 rano cudownym słońcem, które przepięknie oświetlało 
cały obszar miasta. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zachwyceni widokami 
od pierwszego wejrzenia. Nasz przewodnik, Pan Anatol Niechaj, pokazał nam 
Petersburg zabierając nas na wycieczkę objazdową, zobaczyliśmy Sobór Smol-
ny, pomnik Piotra I Miedziany Jeździec oraz inne obiekty. Kolejne dwa dni 
w Petersburgu to niezapomniane krajobrazy, znakomite dzieła sztuki zebrane 
w Ermitażu, wycieczka statkiem po rzekach i kanałach miasta, Twierdza Pio-
tropawłowska z soborem św. Piotra i Pawła, balet, Muzeum Techniki Kolejo-
wej, sobór Izaaka Dalmatyńskiego oraz cerkiew Na Krwi. Słynne Białe Noce 
w Petersburgu oraz otwieranie mostów zwodzonych mieliśmy okazję zobaczyć 
z 10 na 11 czerwca. Widok otwartych, oświetlonych mostów, na tle jasnego nie-
ba (mrok w tym okresie w ogóle nie zapada) zostanie nam długo w pamięci. 

Trzeciego dnia odbył się wyjazd do pobliskiego Peterhofu, gdzie znajduje 
się Wielki Pałac, który był letnią rezydencją rodziny carskiej. Zachwyceni 
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pięknem Pałacu, a szczególnie otaczającymi go 144 fontannami, wróciliśmy 
do Petersburga. Wieczorem 11 czerwca wyruszyliśmy z Petersburga w stronę 
Polski, zatrzymując się jeszcze na jeden dzień w Mińsku, stolicy Białorusi. 
12 czerwca wyjechaliśmy do Polski, w Krakowie byliśmy o godzinie 10:00 
w niedzielę 14 czerwca. 

W czasie naszej wyprawy do Rosji i na Białoruś pokonaliśmy pociągami aż 
3899 kilometrów, udało się nam zwiedzić i podróżować metrem w czterech 
miastach: Moskwie, Sankt Petersburgu, Mińsku i Warszawie. 

Wyjazd do Rosji to spełnienie marzeń członków Koła przy Politechnice 
Krakowskiej, którzy podejmują się ciągle niecodziennych wyzwań. Marzenie 
zostało w spełnione, ponieważ wycieczka dostarczyła wielu wrażeń i emocji, 
uczestnicy zwiedzili wiele obiektów technicznych i turystycznych, poznali tę 
wschodnią – trochę inną część Europy. Atmosfera była świetna, wszyscy byli 
bardzo zadowoleni i na pewno wycieczka będzie powtórzona za rok.

Opracowanie: Paulina Struska
Zdjęcia: Grzegorz Sapoń, Andrzej Szarata

Moskwa. Plac Czerwony
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Sankt Petersburg. Pomnik Piotra I Miedziany Jeździec. Uczestnicy wycieczki wraz z przewodnikiem Anatolem Niechajem

Sankt Petersburg. Sobór Smolny
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Mińsk. Kolejka dziecięca obsługiwana przez dzieci i młodzież z Białorusi

Wyjazd techniczny nt: Nowoczesne rozwiązania dro-
gowo-mostowe w ciągu dróg krajowych Małopolski

Coroczna wycieczka techniczna odbyła się ona w dniu 19 czerwca br. a jej 
organizatorami byli: SITK RP Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP 
przy GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa w Krakowie. W wycieczce technicznej uczestniczyło ponad 
70 osób reprezentujących różne środowiska zawodowe (projektanci, zarządcy 
dróg, wykonawcy) oraz grono seniorów. Program obejmował zapoznanie się 
z pracami wykonawczymi następujących inwestycji na terenie Małopolski:

- realizacja drogi ekspresowej S-7 na odcinku węzeł Bieżanów – węzeł 
Christo Botewa (prezentowała Anna Reszczyk – GDDKiA O/Kra-
ków),

- realizacja autostrady A-4 na odcinku węzeł Wielicka - węzeł Szarów 
(prezentował Ryszard Świrek – GDDKiA O/Kraków), 

- przebudowa i poprawa BRD w ciągu DK4 na odcinku Targowisko 
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– Łapczyca (prezentował Ryszard Żakowski – GDDKiA O/Kraków), 
- realizacja obwodnicy m. LUBNIA wciągu S-7 odcinek Myślenice – Za-

bornia (prezentował Krzysztof Lange – GDDKiA O/Kraków).
Uczestnicy wycieczki mieli okazję zapoznać się ze szczegółami technicz-

nymi i technologicznymi wymienionych odcinków dróg oraz licznych obiek-
tów inżynierskich, a szczegółowe informacje przekazały osoby prezentujące 
poszczególne inwestycje. Można było usłyszeć wiele istotnych i ciekawych 
szczegółów a na miejscu zapoznać się ze stanem i postępem prac. 

Miłym akcentem końcowym wyjazdu było wspólne spotkanie koleżeń-
skie przy grilu. Odbyło się ono w drogomistrzówce w Sromowcach Niżnych 
u podnóża królowej Pienin -Trzech Koron, gdzie ci sami od lat organizatorzy 
i gospodarze takich wyjazdów - kol. Anna Reszczyk i kol. Ryszard Żakow-
ski w bardzo sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze częstowali wszystkich 
uczestników grillowymi pysznościami. Wyjazdy organizowane przez te osoby, 
ze względu na bogaty, ciekawy program i wspaniałą atmosferę (niezależną od 
pogody) każdego roku cieszą się dużą popularnością, należą się im za to gorące 
podziękowanie i prośba o kontynuację takich wyjazdów.

 Opracowanie: Ryszard Żakowski
Wiceprezes Oddziału SITK

Uczestnicy wycieczki na budowie Autostrady A-4 – węzeł Bieżanów
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Most w ciągu obejścia Lubnia

Kładka dla pieszych nad Dunajcem w Sromowcach Niżnych
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Konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwen-
tów szkół wyższych

Zakończył się kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwen-
tów szkół wyższych organizowany corocznie przez Oddział SITK w Krakowie. 
Do tej edycji konkursu zgłoszono 17 prac z Politechniki Krakowskiej, które 
zostały podzielone na poszczególne kategorie zgodnie z ich tematyką. Oceny 
prac dokonał Sąd Konkursowy pracujący pod przewodnictwem Wiceprezes 
Oddziału Józefy Majerczak. Członkowie Sądu oceniali każdą pracę indywidu-
alnie, a następnie na wspólnym posiedzeniu dokonano wyboru najlepszych prac 
i przyznano im poszczególne miejsca w konkursie. A oto tegoroczni laureaci:

Tytuł pracy Promotor Autor pracy Przyznane 
miejsce

Kalibracja modelu analitycznego pod 
kątem zgodności z pomiarami na 

obiekcie mostowym

Dr inż. Wojciech 
Średniawa Przemysław Probierz I miejsce

Analiza i ocena jakości przewozów 
komunikacją publiczną w Jaworznie

Dr inz. Jolanta 
Żurowska Małgorzata Setlak II miejsce

Analiza funkcjonowania oraz 
koncepcja przebudowy skrzyżowania 

ulic Igołomskiej(droga nr 79) i 
Brzeskiej(droga nr 79)

dr hab. inż. Janusz 
Chodur Marcin Krzyżowski II miejsce

Analiza logistyczna wydziału 
produkcyjnego na przykładzie fi rmy 

MASPEX Sp. z o.o

Dr inż. Waldemar 
Parkitny Paweł Domider wyróżnienie

Analiza logistyczna wydziału 
produkcyjnego na przykładzie fi rmy 

METALBOX

Dr inż. Waldemar 
Parkitny Krzysztof Kluczewski wyróżnienie

Przegląd udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych w transporcie 

pasażerskim

Dr inż. Maciej 
Puchała Anna Poniedziałek wyróżnienie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w 
czasie transformacji gospodarczej na 

przykładzie fi rmy PKS Chełm Sp. 
z o.o.

Dr inż. Maciej 
Puchała Marta Stasińska wyróżnienie

Audyt wybranych polskich 
portów lotniczych pod względem 
zagospodarowania terminali oraz 
ułatwień dla pasażera

Dr inz. Jan Gertz Piotr Motyka wyróżnienie
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Uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród odbyła się 15 czerwca 
br. w Sali Konferencyjnej PKP PLK w Krakowie. W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele Zarządu Oddziału, uczestnicy konkursu oraz ich promotorzy. 
Spotkaniu przewodniczył Prezes Mariusz Szałkowski. Przewodnicząca Sądu 
Konkursowego kol. J.Majerczak ogłosiła wyniki konkursu, a następnie wraz 
z Prezesem i Sekretarzem Oddziału Anną Bryksy wręczyła laureatom dyplo-
my i nagrody rzeczowe. Prezes Oddziału w imieniu JM rektora Politechniki 
Krakowskiej prof. K.Furtaka wręczył promotorom nagrodzonych prac listy 
gratulacyjne oraz piękne albumy pamiątkowe. 

Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze. Prezes M.Szałkowski 
przekazał uczestnikom konkursu garść informacji na temat Stowarzyszenia 
i Oddziału zachęcając do tego, by rozważyć możliwość przystąpienia do SITK 
i rozszerzenia swej działalności poza płaszczyznę zawodową. Głos zabrał 
również promotor jednej z nagrodzonych prac dr inż. J.Chodur, który wyra-
ził zadowolenie z przeprowadzania takiego konkursu, złożył też gratulacje 
i życzenia wszystkim uczestnikom. Na koniec wszyscy uczestnicy konkursu 
podzielili się informacjami na temat swojej dopiero co rozpoczętej kariery za-
wodowej, podzielili się zdobytymi już doświadczeniami, podziękowali również 
za wyróżnienie i docenienie ich prac dyplomowych. Spotkanie zakończyło się 
wykonaniem wspólnych, pamiątkowych zdjęć wszystkich zebranych.

Prezes M.Szałkowski wita zebranych
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Przewodnicząca Sądu Konkursowego J.Majerczak ogłasza wyniki konkursu

Uczestnicy i laureaci konkursu
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Uczestnicy i laureaci konkursu

Prezes i Sekretarz Oddziału wręczają I nagrodę
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Pamiątkowe wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Wprowadzenie zmian w „Zasadach dofi nansowania 
uczestnictwa członków SITK w konferencjach, semina-
riach i szkoleniach”

Na posiedzeniu zarządu w dniu 4 maja br. Prezes M. Szałkowski w nawią-
zaniu do wcześniejszych informacji przedstawił propozycję wprowadzenia 
poprawki do ustalonych w 2004 roku „Zasad dofi nansowania uczestnictwa 
członków SITK w konferencjach, seminariach i szkoleniach”. Poprawka doty-
czy kwoty dofi nansowania – proponuje się podnieść je do 600 zł, ze względu na 
to, że obecnie koszty udziału w konferencji wynoszą min. 1000 zł, a dochodzą 
nawet do 1800 zł. Propozycję zaakceptowano i przyjęto jednogłośnie.

Poniżej przypominamy zasady dofi nansowania uczestnictwa członków SITK 
RP Oddział Kraków w konferencjach, seminariach i szkoleniach mających na 
celu podnoszenie kwalifi kacji zawodowych.
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1. Warunkiem rozpatrywania dopłat jest dobra sytuacja fi nansowa Oddziału 
umożliwiająca poniesienie kosztów dopłaty bez zagrożenia bieżącej 
płynności fi nansowej oraz nie zaleganie ze składkami SITK.

  2. Członkowie Oddziału, którzy ofi cjalnie reprezentują Oddział (są wy-
delegowani do udziału w imprezie przez Zarząd Oddziału) nie ponoszą 
z tego tytułu kosztów.

  3. W innych przypadkach członkowie SITK Oddział w Krakowie, którzy są 
aktywni (uczestniczą w działaniach statutowych i wpływają na dochody 
Oddziału) mogą otrzymać prawo do dofi nansowania imprezy branżowej 
związanej bezpośrednio ze swoją działalnością jeden raz w roku kalen-
darzowym 

  4. Wysokość dopłaty wynosi maksymalnie 600 zł, lecz nie więcej niż 50% 
faktycznych opłat.

  5. Nie można łączyć prawa do dofi nansowania z kolejnych lat.
  6. Warunkiem otrzymania dopłaty jest złożenie wniosku nie później niż 14 

dni przed imprezą oraz przedłożenie rachunków (na których płatnikiem 
jest wnioskodawca) potwierdzających poniesienie kosztów uczestnictwa 
w terminie do 30 dni po imprezie.

  7. Dofi nansowanie nie przysługuje w przypadku przedstawienia rachunków 
na podmioty gospodarcze.

  8. Decyzję o dofi nansowaniu podejmuje Zarządu Oddziału.
  9. O decyzji Zarządu Oddziału SITK biuro Oddziału powiadomi wniosko-

dawcę do 7 dni od daty zatwierdzenia wniosku.
10. Rejestr przyznanych i przekazanych dofi nansowań prowadzi Biuro Od-

działu.
11. Powyższe zasady dofi nansowań obowiązują od 04.05.2009 roku.

Kolejne edycje kursu dla przewoźników

W okresie 10.03 – 20.06.2009r. Oddział SITK w Krakowie zorganizował 
sześć edycji kursów dla osób ubiegających się o certyfi kat kompetencji za-
wodowych w drogowym krajowym i międzynarodowym transporcie osób 
i rzeczy. Kierownikiem kursów był Mariusz Szałkowski, sekretarzem – Ja-
nina Mrowińska. Kursy odbyły się w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 
w dniach: 10 – 13.03.2009r., 21 – 24.04.2009r. i 16 – 18.06.2009r. (dla transportu 
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krajowego) oraz 10 – 17.03.2009r., 21 – 24.04.2009r. i 15 – 22.06.2009r. (dla 
transportu międzynarodowego). Podobnie jak w poprzednich edycjach, kursy 
kończyły się egzaminem przed Komisją Resortową. W kursach wzięło udział 
łącznie 30 osób, które po złożeniu egzaminu uzyskały stosowny certyfi kat.

Opracowała: Janina Mrowińska
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Z działalności 
Kół Zakładowych

Spotkania Koła SITK przy Mota – Engil Polska S.A. 

Spotkanie sprawozdawcze Koła SITK przy Mota-Engil Polska S.A
W dniu 25 lutego br. w siedzibie fi rmy przy ul. Wadowickiej odbyło się spot-

kanie sprawozdawcze Koła SITK przy Mota-Engil Polska S.A. za rok 2008.
W minionym roku nasze grono powiększyło się o dziewięciu nowych człon-

ków. Na koniec 2008 roku Koło SITK liczyło 33 osoby. Do naszych szeregów 
dołączyli: Anna Krupa, Stanisława Cygan, Janina Kindykiewicz, Kamila 
Tańcula, Anna Jaglińska, Pedro Fernandes, Jan Groblicki, Jerzy Pięta, 
Marcin Żochowski. Odbyło się wiele imprez organizowanych bądź współ-
organizowanych przez Koło. W roku 2009 Koło planuje w jeszcze większym 
stopniu zaznaczyć swoją działalność na forum fi rmy Mota-Engil Polska S.A.

Po zakończonej prezentacji sprawozdawczej Przewodnicząca Koła Beata 
Bielewicz zaprezentowała nową Kartę informacyjną Koła, która będzie promo-
wała naszą działalność zarówno w fi rmie Mota – Engil Polska S.A. jak i poza 
nią. Następnie wybrano nowego Sekretarza Koła, którym została Magdalena 
Banik. 

Dalsza część spotkania miała charakter mniej ofi cjalny. Członkowie w luźnej 
rozmowie mieli okazję przedstawić swoje sugestie i oczekiwania dotyczące 
planowanej działalności Koła w roku 2009. Na koniec spotkania uczestnicy 
spotkania obejrzeli zdjęcia ze spotkań, wycieczek, szkoleń, które odbyły się 
w latach wcześniejszych.

Opracowanie i zdjęcia:
Przewodnicząca Koła - Beata Bielewicz

Sekretarz Koła - Edyta Stojek
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Uczestnicy Koła na spotkaniu sprawozdawczym za rok 2008
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Wyjazd członków Koła Mota – Engil Polska S.A. do Budapesztu
Budapeszt, miasto dziesięciu wzgórz, położone po obydwu stronach Du-

naju, często nazywane „Perłą Dunaju”. Jest miastem, gdzie na każdym kroku 
spotyka się coś zaskakującego. Zabytki o wielowiekowej historii, gwarne 
bulwary, romantyczne zaułki, eleganckie restauracje, nastrojowe winiarnie, 
kafejki i cukiernie.

Swoją wycieczkę do stolicy Węgier, która odbyła się w dniach 1 – 3 maja br., 
członkowie koła rozpoczęli od wizyty w mieście Świętego Andrzeja, znajdują-
cego się ok. 20 km od Budapesztu. Jest to urokliwe miasteczko, pełne krętych i 
wąskich uliczek. Turystów przyciąga tutaj pasaż nad Dunajem, liczne kawiarnie 
i restauracje oraz najlepsze wyroby z marcepanu. Zwiedzanie stolicy Węgier 
rozpoczęto od Pałacu Królewskiego, będącego pierwszą królewską rezydencją, 
wzniesioną na ok. 1,5-kilometrowym Wzgórzu Zamkowym. Z usytuowanej 
na Wzgórzu wysoko nad Dunajem baszty Rybackiej roztacza się fantastyczna 
panorama na miasto. To jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych.

Drugi dzień rozpoczął się wizytą w hali targowej, gdzie można było doko-
nać zakupu oryginalnych węgierskich wyrobów np. salami, papryki chilli itp., 
a także degustować lokalne specjały kulinarne. Kolejnym punktem wycieczki 
była przepiękna kaplica w skale Gellerta. Świątynia ta należy do założonego 
na nowo 1989 roku klasztoru Paulinów. Do jednej z najpiękniejszych budowli 
Budapesztu zalicza się Parlament, który imponuje zarówno bogatą architekturą, 
jak i niebagatelnymi rozmiarami: 268 m długości od strony Dunaju, wysokość 
kopuły wynosi aż 96 m. Późnym wieczorem wszyscy uczestnicy udali na Górę 
Gellerta, niedaleko mostu Elżbiety, gdzie na szczycie można było delektować 
się widokiem na przepięknie oświetlone Wzgórze Zamkowe, Kościół Macieja, 
Bazylikę Św. Stefana, Most Łańcuchowy itd. Nocna wyprawa została zakoń-
czona na pokładzie statku płynącego wzdłuż brzegu Dunaju, skąd można było 
podziwiać wspaniale oświetloną Budę na wzgórzach leżących na prawym 
brzegu i Peszt leżący na lewym brzegu rzeki.

W trzecim, ostatnim dniu wycieczki, zobaczono Pomnik Milenium, Lasek 
Miejski, baseny termalne, a także Wyspę Świętej Małgorzaty. Zielona wyspa 
o długości 2,5 km i ok. 500 m szerokości jest ulubionym celem wycieczek 
mieszkańców metropolii. Jedną z miejscowych atrakcji są ruiny obiektu, po-
łożone niedaleko wieży wodnej wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Na uwagę zasługują również: mały 
ogród zoologiczny, rozarium i hotele termalne.



42 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Cała wycieczka upłynęła w miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie 
jej uczestnikom w pamięci.

Opracowanie i zdjęcia:
Przewodnicząca Koła - Beata Bielewicz
Sekretarz Koła - Magdalena Banik 

Panorama Budapesztu ze Wzgórza Zamkowego. Od lewej: Kamila Tańcula, Beata Bielewicz

Most Wolności
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Przed wejściem do skalnej kaplicy Gellerta

Most Elżbiety
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Wyjazd na XV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego 
Po raz kolejny Koło SITK przy Mota-Engil Polska S.A. w dniu 13 maja br. 

zorganizowało dla swoich członków wyjazd na XV Międzynarodowe Targi 
Budownictwa Drogowego, XI Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych 
i Pojazdów Specjalnych MASZBUD oraz V Międzynarodowe Targi Infra-
struktury TRAFFIC-EXPO do Kielc. Jest to niewątpliwie jedna z większych 
imprez w dziedzinie inżynierii drogowej, ciesząca się dużą popularnością wśród 
inżynierów. Tegoroczne Targi zgromadziły ponad 800 fi rm z 25 krajów.

Podczas Targów Członkowie Koła zapoznali się z ofertą fi rm dostarczających 
materiały i surowce do budowy dróg, sprzęt do budowy, remontu czy moder-
nizacji dróg i autostrad oraz ich oznakowania poziomego i pionowego. 

Wyjazd na Targi stworzył możliwość nawiązania ciekawych kontaktów 
biznesowych, zebrania ofert wielu wykonawców, dostawców i producentów 
materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji, umożliwił także bliższe za-
poznanie się z nowoczesnymi technologiami stosowanym w branży drogowej 
i mostowej.

Opracowanie i zdjęcia:
Przewodnicząca Koła - Beata Bielewicz
Sekretarz Koła - Magdalena Banik

 Stoisko firmy Mota-Engil Polska S.A.
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Od lewej: Wojciech Mamoń, Wojciech Babiarz, Beata Bielewicz

Od lewej: Wojciech Ciejka, Marcin Braś
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Janina Kindykiewicz

 

Spotkania Klubu Seniorów

„Sinusowe” Spotkania Klubu Seniorów
Pierwsze dwa spotkania Klubu Seniorów w roku 2009 odbyły się w styczniu 

i lutym. Seniorzy spotkali się w restauracji „Na Czasie” w budynku krakow-
skiego NOT przy ul. Straszewskiego, która poprzednio, przed remontem nosiła 
nazwę „Sinus”. Jednak spotkania koleżeńskie Klubu Seniorów w dalszym ciągu 
noszą nazwę „Spotkania Sinusowe”. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 13 stycznia br., wzięło w nim udział 10 osób, 
w tym Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński wraz z Żoną Wacławą. 
Ponieważ było to pierwsze spotkanie w Nowym Roku, Przewodniczący Klubu 
Zbigniew Ślósarczyk przywitał uroczyście wszystkich zebranych, następnie 
przekazał informację Zarządu Oddziału o planowanych konferencjach, se-
minariach i spotkaniach. Przypomniał, że w pierwszym półroczu spotkania 
Klubu odbywać się będą w restauracji „Na Czasie” w drugi wtorek każdego 
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miesiąca, natomiast spotkanie czerwcowe, połączone z grilowaniem odbędzie 
się w siedzibie Oddziału przy ul.Siostrzanej. 

Kolejne spotkanie „sinusowe” klubu odbyło się 10 lutego br, obecnych było 
10 osób, w tym również Prezes M.Szeliński z Żoną. Przewodniczący Klubu 
poinformował, że w dniu 6 lutego, wraz z kol. Jerzym Bąkowskim odwiedzili 
chorego Kolegę Mariana Dziewońskiego i przekazali Mu zapomogę przyznaną 
przez Zarząd Oddziału na wniosek Klubu Seniora. 

Kol. Ślósarczyk poinformował, że w marcu br. odbędzie się zebranie 
sprawozdawcze Klubu Seniora za rok 2008. Zaprosił również na spotkanie 
wielkanocne członków Klubu zaplanowane w kwietniu. 

Kol. Stefan Maniewski, który jest członkiem Krajowego Klubu Miłośni-
ków Historii i Zabytków Transportu poinformował o zmianie na stanowisku 
przewodniczącego Klubu. Dotychczasowy wieloletni Przewodniczący Marian 
Szeliński został Honorowym Przewodniczącym Klubu, a na powołanie powoła-
ny został kol. Jerzy Hydzik. Obecny na spotkaniu kol. Szeliński zadeklarował, 
że nadal uczestniczył będzie w życiu i pracy Klubu, służąc wiedzą i doświad-
czeniem, obiecał również, że w miarę możliwości uczestniczył będzie nadal 
w spotkaniach „sinusowych”. 

Opracowani: Stefan Maniewski
Zdjęcia: Irena Tyska

Od lewej: A.Janowska – Ciońćka, Z.Ślósarczyk, I.Tyska, M.Dudek, J.Kucharski, J.Bąkowski, Państwo Wacława i Marian Szelińscy
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Styczniowe spotkanie „Sinusowe”. Od lewej: A.Janowska – Ciońćka, J.Dziedzic, Z.Ślósarczyk, S.Maniewski, M.Dudek, 
J.Kucharski, J.Bąkowski

Spotkanie „Sinusowe” w lutym br. w restauracji „Na Czasie”
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Spotkanie „Sinusowe” w lutym br. w restauracji „Na Czasie”

Zebranie sprawozdawcze Klubu Seniora
Zebranie sprawozdawcze Klubu Seniora odbyło się w dniu 24 marca br. 

W siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej. W zebraniu uczestniczyli członkowie 
Klubu oraz zaproszeni goście w osobach: Prezes Honorowy Oddziału Marian 
Szeliński z Małżonką Wacławą, Sekretarz Oddziału Anna Bryksy oraz zięć 
kol. Jerzego Senowskiego.

Zebranie otworzył Przewodniczący Klubu Zbigniew Ślósarczyk witając 
wszystkich uczestników. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Kolegów: 
Jana Koźmica, Władysława Dobrzańśkiego i Leona Ryża. W dalszej części 
spotkania kol. Irena Tyska przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu 
za rok 2008 e szczególnym uwzględnieniem głównych obszarów działalności 
Klubu:

- wycieczki, wystawy i ekspozycje organizowane przez Klub,
- comiesięczne koleżeńskie spotkania Seniorów,
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- udział przedstawicieli Klubu w życiu Stowarzyszenia,
- kontakty i współpraca Klubu z innymi stowarzyszeniami i klubami,
- przygotowywanie informacji o działaniach Klubu do Informatora Od-

działu,
- stały kontakt Klubu z Komisją Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej Kra-

kowskiej Rady FSNT NOT,
- odwiedzanie i pomoc członkom Klubu będącym w potrzebie,
- prowadzenie Kroniki Klubu,
- otrzymanie nominacje i nagrody, w tym nominacja do nagrody Ernest 

2008 dla najaktywniejszego Klubu Seniora SITK.
W następnej części spotkania kol. S.Maniewski przedstawił plan pracy 

Klubu na rok 2009. W dyskusji, która się wywiązała poruszano najważniejsze 
zagadnienia i problemy:

- dążenie do zwiększenia liczebności Klubu poprzez pozyskanie nowych 
członków,

- kontynuacja na Spotkaniach Sinusowych prezentacji ciekawych wyda-
rzeń z życia członków Klubu,

- podkreślenie dużego zaangażowania Zarządu i wielu członków Klubu 
w pracę stowarzyszeniową, co daje pożądane efekty i ma wpływ na 
pozytywną ocenę działalności Klubu,

- podkreślenie dużej pomocy zarządu Oddziału w realizacji zamierzeń 
i działań Klubu.

Warto podkreślić, że Sala Kominkowa siedziby Oddziału, w której toczyły 
się obrady Klubu Seniora została przyozdobiona wykonanymi przez kol. Irenę 
Tyską trzema planszami zdjęciowymi. Jedna z plansz przedstawiała zdjęcia ze 
potkania opłatkowego Klubu (16.12.br.), druga dotyczyła wycieczki Klubu do 
Świnnej Poręby na budowę zapory wodnej (18.06.2008r.), a trzecia przedsta-
wiała zdjęcia Wodospadu Niagara w Kanadzie, który kol. Tyska miała okazję 
oglądać podczas pobytu w tym kraju w sierpniu 2008 roku.

Spotkanie zakończył kol. Z.Ślósarczyk dziękując członkom Klubu i gościom 
za przybycie, a Zarządowi Oddziału za pomoc w jego przygotowaniu.

Opracował: Stefan Maniewski
Zdjęcia: Irena Tyska
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Przewodniczący Klubu Z.Ślósarczyk otwiera zebranie

Od lewej: Marian i Wacława Szelińscy, K.Żurowski
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Od lewej: K.Żurowski, A.Bryksy, J.Kołodziej, K.Wróblewski

Obrady Klubu w Sali Kominkowej Oddziału
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Spotkanie Wielkanocne Klubu Seniora
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Członkowie Klubu Senio-

ra zorganizowali w dniu 7 kwietnia br. tradycyjne spotkanie „przy jajeczku” 
w Restauracji Galicyjskiej mieszczącej się w budynku krakowskiego kolejowe-
go Dworca Głównego. W spotkaniu uczestniczyło 20 członków Klubu, Prezes 
Honorowy Oddziału – Marian Szeliński z Żoną Wacławą oraz Sekretarz Od-
działu Anna Bryksy. Zarząd Klubu zaprosił również członków rodzin zmarłych 
ostatnio Seniorów: żonę Kolegi Andrzeja Królikiewicza – Irenę Królikiewicz, 
żonę Kolegi Władysława Dobrzańskiego – Wiesławę Dobrzańską oraz Córkę 
i Wnuczkę Kolegi Leona Ryża, zmarłego w tym roku. 

Wszystkich zebranych przywitał serdecznie Przewodniczący Klubu Zbi-
gniew Ślósarczyk składając w imieniu Zarządu Klubu życzenia radosnych, 
pogodnych Świąt Wielkanocnych i zaprosił do podzielenia się jajeczkiem i do 
składania sobie wzajemnych życzeń.

W czasie spotkania odczytano życzenia świąteczne od nieobecnego kol. 
Jerzabka i kol. Janusia, a kol. Jerzy Senowski i pani Królikiewicz odczytali 
swoje życzenia napisane na pięknych kartach świątecznych.

Po wspólnym złożeniu sobie życzeń zebrani zasiedli do uroczystej kolacji, 
która była bardzo smaczna, ze szczególnym uznaniem spotkał się wegetariański 
„talerz serowy”. Rozmowom nie było końca, oglądano zdjęcia z poprzednich 
spotkań koleżeńskich i „sinusów”. Bardzo miłym, wzruszającym akcentem 
wieczoru był telefon od Prezesa Mariusza Szałkowskiego, który nie mogąc 
osobiście uczestniczyć w spotkaniu, tą drogą złożył zebranym serdeczne ży-
czenia. 

Ten wieczór przedświąteczny upłynął w miłej atmosferze, a toast wzniesiony 
lampką wina zakończył świąteczne, koleżeńskie spotkanie.

Opracowała: Irena Tyska
Zdjęcia: Irena Tyska, Jerzy Bąkowski
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Koledzy: Stefan Maniewski i Jerzy Senowski

Zbigniew Ślósarczyk i Edward Tylman
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Kolega Kazimierz Wróblewski

Irena Tyska z żoną kol. W.Dobrzańskiego – Wiesławą
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Kol. Jerzy Bąkowski z Córką i Wnuczką kol. L.Ryża

Państwo Chaber - Córka i Zięć kol. J.Senowskiego
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Konferencje i seminaria 

Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie

XXII Małopolskie Dni Technika - Zarządzanie siecią drogową
W dniach 18 - 19 marca 2009 roku w Ośrodku Rekreacyjno - Wypoczyn-

kowym „Cieniawa” w Cieniawie odbyły się XXII Małopolskie Dni Technika 
wraz z konferencją nt: Zarządzanie siecią drogową. Organizatorem Konferencji 
było SITK RP Oddział w Krakowie, Koło SITK RP przy GDDKiA Oddział 
w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Jan Golonka – Starosta Nowo-
sądecki. Patronat nad konferencją objął Jacek Gryga – Dyrektor Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie, który także wziął 
udział w pierwszym dniu konferencji. W konferencji uczestniczył również Pan 
Stanisław Furman założyciel i organizator dotychczasowych Dni Technika. 
Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła Anna Reszczyk. 

W konferencji udział wzięło 86 osób. Uczestnikami konferencji byli przed-
stawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samorządów, 
uczelni, biur projektowych i fi rm produkcyjnych. Obrady konferencji toczyły 
się w trzech sesjach tematycznych: 

Sesja I - Zarządzanie siecią drogową (przewodniczyli: Aneta Trześniewska 
i Krzysztof Łata).

Sesja II - Wykorzystanie złączy podatnych (przewodniczyli: Robert Jakubiak 
i Grzegorz Dyrda).

Sesja III - Bezpieczeństwo na drodze i w jej otoczeniu (przewodniczyli: 
Krzysztof Łuszczak i Ryszard Żakowski).

Na konferencję przygotowano i wygłoszono pięć referatów oraz cztery 
prezentacje, które zostały opublikowane w Zeszycie Naukowo-Technicznym 
Oddziału SITK nr 143 (154 strony). Dodatkowo na konferencji został wygło-
szony (lecz nie zamieszczony w materiałach) referat prof. Stanisława Gacy pt: 
Procedury przeglądu dróg. 

Referaty zamieszczone w Zeszycie Naukowo-Technicznym Oddziału SITK 
nr 143 to:

− System utrzymania dróg krajowych województwa małopolskiego - Ag-
nieszka Wachowska,
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− HDM-4 i inne systemy wspomagające zarządzanie w GDDKiA: Po co? 
Jak? Dlaczego?- Aleksandra Hutnik, Grzegorz Obara,

− Wpływ projektowania i wykonawstwa na utrzymanie obiektów mostowych 
- Adam Kaszyński, Edward Zabawa,

− Obwód utrzymania autostrady (OUA) Szarów - Andrzej Kądziołka, 
Wojciech Nawrocki, 

− Prefabrykowane płyty betonowe układane warstwowo z polimerowymi 
połączeniami podatnymi - Arkadiusz Kwiecień, Marek Łagoda,

− Możliwości zastosowania polimerowego złącza podatnego w zabezpie-
czaniu infrastruktury drogowej i otoczenia szlaków komunikacyjnych 
- Arkadiusz Kwiecień,

− Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolscy w 2008 roku - 
współpraca pomiędzy policją i zarządcami dróg - Artur Kliszczyk,

− Oznakowanie poziome w aspekcie BRD - Jarosław Moryc,
− Analiza ryzyka i kosztów na przykładzie wybranych urządzeń BRD - 

Zdzisław Dąbczyński, Jarosław Schabowski.
Program konferencji obejmował również Dyskusję Panelową poprowadzoną 

przez dziennikarza Piotra Sławetę. 
Sponsorami konferencji były Firmy: WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., 

Saferoad Polska Sp. z o.o. oraz SIKA POLAND Sp. z o.o. W ramach konfe-
rencji fi rmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji 
oraz stoisk wystawowych.

Oprócz części merytorycznej konferencji organizatorzy zadbali również 
o wypoczynek uczestników organizując w pierwszym dniu uroczystą kolację 
przy muzyce, a w drugim dniu wyjazd techniczny na budowę obwodnicy miasta 
Biecz połączony ze zwiedzaniem z przewodnikiem miasta i jego zabytków.

Opracowanie: Anna Bujak
Sekretarz Organizacyjny Konferencji
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Prezydium obrad, od lewej: S.Furman, A.Reszczyk, A.Bryksy, J.Gryga, J.Golonka

Na sali obrad
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Uczestnicy Dni Technika na wyjeździe technicznym

Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym
W dniach 27-29 maja br. w Centrum Konferencyjno- Rekreacyjnym „GeoVi-

ta” w Zakopanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna 
poświęcona tematyce: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyj-
nym. Była to już druga konferencja na ten temat (pierwsza odbyła się w roku 
2000). Jej organizatorami byli: SITK RP Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe 
SITK RP przy GDDKiA Oddział Kraków oraz Małopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie. 

Protektorat honorowy nad konferencją objął Rektor Politechniki Krakow-
skiej prof. Kazimierz Furtak, który zaszczycił uczestników swoją obecnością 
i wraz z gospodarzami terenu: Starostą Tatrzańskim (Andrzej Gąsienica- Ma-
kowski) oraz Zastępcą Burmistrza Zakopanego (Wojciech Solik) uroczyście ot-
worzyli spotkanie. Protektorat naukowy objął Prezes Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej prof. Antoni Szydło.

O dużym zainteresowaniu problematyką osuwisk świadczy fakt uczestnictwa 
w konferencji przedstawicieli zarówno wyższych uczelni, zarządców dróg, sa-
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morządów, jak również biur projektowych, fi rm wykonawczych, producentów 
materiałów oraz wydawnictw branżowych. 

Wygłoszone na konferencji w sześciu sesjach 24 referaty wraz z prezen-
tacjami multimedialnymi pozwoliły na wymianę doświadczeń w zakresie: 
rozpoznawania osuwisk, ich rejestracji, monitoringu, przeprowadzania badań 
geologicznych i geotechnicznych, sposobów zabezpieczeń, zwalczania skut-
ków osuwisk oraz rozwiązań konstrukcyjnych i technologii zabezpieczeń. 
W trakcie obrad poszczególnych sesji prowadzone były dyskusje, które po-
zwoliły na sformułowanie ostatecznych wniosków.

Na konferencji nie zabrakło stoisk wystawowych, na których uczestnicy 
mogli zapoznać się z nowoczesnymi wyrobami oraz osiągnięciami fi rm w tej 
dziedzinie.

Jak na każdej konferencji, również i na tej organizatorzy zadbali o możliwość 
wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń oraz integracji uczestników. 
Mieli oni możliwość uczestniczenia w spotkaniu grillowym i uroczystej kolacji 
regionalnej z góralską muzyką, imprezy te były zorganizowane w kolejnych 
dwóch dniach po zakończonych obradach.

Istotnym elementem programu stał się również wyjazd techniczny dostoso-
wany do tematyki konferencji – była to wyprawa na najtrudniejszą z inwestycji 
Małopolski, jaką jest budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku w miejscowości 
Lubień, na tzw. Obwodnicę Lubnia, gdzie problem osuwisk i ich zabezpieczeń 
jest ciągle głównym problemem w całym procesie inwestycyjnym.

Poruszone w ciągu trzech dni konferencji problemy wywołujące burzliwą 
dyskusję, a w konsekwencji prowadzące do wspólnych wniosków, potwierdziły 
potrzebę kontynuacji spotkań w tym temacie. Jednogłośnie uczestnicy określili 
termin, w którym pożądane jest zorganizowanie kolejnej konferencji, tzn. za 
około 3 – 4 lata. Organizatorzy obiecali, iż dołożą wszelkich starań, aby do 
tego spotkania doszło.

Opracowała: Agnieszka Wachowska
Koło Zakładowe SITK RP przy Rejonie Kraków

GDDKiA Oddział w Krakowie
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Obrady konferencji, głos zabiera Wiceprezes Oddziału A.Kollbek

Obrady konferencji
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Od lewej: K.Juszczak, H.Mazurek-Gaca, S.Pletnia, H.Rogowska, A.Kollbek, A.Wachowska W.Grzywacz 

Zwiedzanie Obwodnicy Lubnia
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Zwiedzanie Obwodnicy Lubnia



65INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Nowoczesne urządzenia BRD w otoczeniu pasa drogowego
W dniu 13 maja br. w Sali Konferencyjnej MPK ul. Brożka 3 w Krakowie 

odbyło się coroczne seminarium nt. Nowoczesne urządzenia BRD w otoczeniu 
pasa drogowego, którego organizatorami byli: SITK RP Oddział w Krakowie 
oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie. W se-
minarium udział wzięły 72 osoby, byli to przedstawiciele instytucji związanych 
z transportem, samorządów, uczelni, biur projektowych i fi rm produkcyjnych 
z całego kraju oraz członkowie zainteresowani tematyką seminarium. 

Na seminarium przygotowano jeden referat oraz sześć prezentacji, które 
zostały wydane w formie płyty CD dołączonej do programu seminarium oraz 
materiałów reklamowych fi rm uczestniczących w spotkaniu. Seminarium 
składało się z dwóch części tematycznych. Część pierwszą rozpoczął Artur 
Kliszczyk z WRD KW Policji w Krakowie referatem nt. Stan bezpieczeństwa 
na małopolskich drogach w 2008 roku. Następnym referującym był przedsta-
wiciel Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA Szymon Wyrwa, który przedstawił 
prezentację pt: Efektywność wdrożeń BRD na wybranych odcinkach dróg 
krajowych Małopolski.

W dalszej części seminarium fi rma WIMED oraz IES przedstawiły szerszą 
prezentację nt: Wizualizacja inwestycji drogowych na tablicach informa-
cyjnych i jej wpływ na bezpieczeństwo i komfort w ruchu drogowy. Złożyły 
się na nią cztery prezentacje autorstwa Zdzisława Dąbczyńskiego i Jarosława 
Schabowskiego: 

− Nowe technologie WIMED optymalizujące i doskonalące wyposażenie 
dróg.

− Regeneracja oznakowań grubowarstwowych za pomocą technologii 
natrysku mas chemoutwardzalnych.

− Bramownice "PROFILE" - narzędziem do zmniejszania skutków wy-
padków drogowych i kosztów inwestycji.

− Ciekawe wnioski płynące z testów zderzeniowych przeprowadzonych 
przez IES oraz WIMED.

Po krótkiej przerwie na posiłek rozpoczęła się druga część seminarium 
składająca się z czterech równie ciekawych prezentacji. Pierwsza, autorstwa 
Bronisława Szafarczyka z fi rmy Autostrada II dotyczyła Przykładów zarządza-
nia ruchem na drogach, kolejna autorstwa Norberta Robaka reprezentującego 
fi rmę 3M Poland dotyczyła Urządzeń bezpieczeństwa dla osób niewidomych 
i niedowidzących. Następnymi referującymi byli: Mateusz Stella-Sawicki i 
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Michał Gładysz z PEEK Trafi c Sp z o.o., którzy zajęli się tematem Monitoringu 
sygnalizacji - jako praktycznego narzędzia zarządcy drogi. Na zakończenie 
wystąpił Dawid Kozłowski z fi rmy EKKOM z Krakowa prezentując temat pt. 
System zarządzania ruchem na A-4.

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem, poruszana była cie-
kawa, aktualna tematyka dotycząca BRD, było bardzo sprawnie przygotowa-
ne i poprowadzone dając dużą satysfakcję organizatorom oraz uczestnikom. 
Jak co roku całemu przedsięwzięciu przewodniczył kol. Ryszard Żakowski 
– Wiceprezes Oddziału ds. drogownictwa, główny inicjator takich wydarzeń 
w poprzednich edycjach.

Opracował: Piotr Serafi n
Biuro Oddziału

Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektyw-
ność

Kolejna już konferencja o tej tematyce zaplanowana została w dniach 23 
– 25 września br. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „GEOVITA” 
w Zakopanem. Jej organizatorami są: SITK RP Oddział w Krakowie i Mało-
polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie przy współpracy 
Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. 
z o.o. Kraków oraz Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA Sp. z o.o. Kraków.

Protektorat Honorowy nad konferencją przyjęli: Zygmunt Rawicki – Prze-
wodniczący Rady MOIIB w Krakowie, Mariusz Szałkowski - Prezes SITK 
RP O/Kraków oraz Janusz Majcher - Burmistrz Miasta Zakopane. Patronat 
medialny sprawują: Portal Drogowy www.edroga.pl, Magazyn „Autostrady” 
oraz Wydawnictwo „Polskie Drogi”. 

W pracach Komitetu Organizacyjnego uczestniczą: Ryszard Żakowski (Prze-
wodniczący), Mirosław Bajor (Wiceprzewodniczący), Janusz Bohatkiewicz 
(Sekretarz naukowy), Violetta Górecka i Anna Bujak (Sekretarze organizacyjni) 
oraz Fabian Sapalski i Małgorzata Stanek (członkowie).

Konferencja postawiła przed sobą następujące cele: 
- przegląd obowiązujących przepisów prawnych i technicznych w zakresie 

projektowania dróg i ulic - potrzeby zmian, porównanie ich z krajami 
UE,

- dobre praktyki w projektowaniu dróg i ulic,
- metody i sposoby uspokojenia ruchu drogowego w mieście,
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- inżynieria ruchu dla bezpiecznego otoczenia dróg i ulic,
- urządzenia BRD - zasady stosowania i ich efektywność,
- standaryzacja wymagań dla urządzeń infrastruktury komunikacyjnej.
Referaty przygotowane na konferencję zostaną wydane w Zeszytach Nauko-

wo – Technicznych Oddziału. Więcej informacji na temat konferencji można 
znaleźć na stronie Oddziału http://krakow.sitk.org.pl.
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Z działalności 
Ośrodka Rzeczoznawstwa

Udział w przetargach

Ośrodek Rzeczoznawstwa działający przy naszym Oddziale w okresie 10.03 
– 20.06.2009r. uczestniczył w 19 przetargach:

Lp.  Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 
przetargu

1 Oferta na wykonanie wyceny wagonu 
samowyładowczego Typu 418 Vb

Przedsiębiorstwo 
Napraw i Utrzymania 

Infrastruktury 
Kolejowej w Krakowie

wygrany marzec

2
Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 
20 sztuk wagonów węglarek 4-osiowych 
normalnej budowy

PKP CARGO S.A. 
Biuro Taboru Warszawa wygrany marzec

3
Oferta na wykonanie opracowania 
„Aktualizacja dokumentacji urządzeń srk 
stacji Podłęże w Krakowie”

PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakład 

Linii Kolejowych 
w Krakowie Dział 

Automatyki i 
Telekomunikacji

wygrany marzec

4
Oferta na badanie i ocenę jakości i 
efektywności komunikacji miejskiej w 
Poznaniu

Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu przegrany marzec

5 Oferta na przeprowadzenie badań w 
Zawierciu

Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Zawierciu

brak odpow-
iedzi marzec

6 Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 29 
lokomotyw elektrycznych serii EU 07

PKP CARGO S.A. 
Biuro Taboru Warszawa wygrany kwiecień

7
Oferta na wykonanie opracowania pn. 
„Polityka transportowa gminy Dąbrowa 
Górnicza”

Urząd Miejski
w Dąbrowie Górniczej przegrany kwiecień
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8
Oferta na wykonanie badania natężenia 
ruchu drogowego na drodze krajowej 42 
w miejscowości Parszów

BP Polska S.A. Kraków wygrany kwiecień

9

Oferta na przeprowadzenie badania 
ankietowego dotyczącego oceny 
wybranych usług transportowych 
na terenie Krakowa, w oparciu o 
wzór ankiety przedłożonej przez 
Zamawiającego, w liczbie nie mniejszej 
niż 750 prawidłowo wypełnionych ankiet

Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i 

Transportu w Krakowie
wygrany kwiecień

10

Oferta na przeprowadzenie pomiarów 
natężenia ruchu wraz z podziałem na 
kategorie pojazdów, wykonanie badań 
sondażowych, opracowanie wyników 
pomiarów i ankiet oraz sformułowanie 
wniosków z przeprowadzonych pomiarów 
i ankiet

Biuro Infrastruktury 
Miasta Urzędu Miasta 

Krakowa
wygrany kwiecień

11

Oferta na wykonanie „Badania frekwencji 
podróżnych i struktury biletowej w 
regionalnych, pasażerskich połączeniach 
kolejowych na terenie województwo 
dolnośląskiego”

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Dolnośląskiego 
Departament 
Infrastruktury

nierozstrzy-
gnięty kwiecień

12 Oferta na wykonanie „Pomiarów 
natężenia ruchu dla 135 skrzyżowań”

Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i 

Transportu w Krakowie
wygrany kwiecień

13
Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 
lokomotywy spalinowej serii SM42 nr 
2303

F.H.U. „Orion KOLEJ” 
Nowy Sącz wygrany maj

14
Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 13 
wagonów zabytkowych Orient Ekspres, 
przebywających na stacji Małaszewicze

PKP CARGO S.A. 
Biuro Organizacyjno-

Prawne Warszawa
wygrany maj

15
Oferta na opracowanie projektu stałej 
organizacji ruchu dla dróg gminnych 
miasta i gminy Głogów Małopolski 

Gmina Głogów 
Małpolski przegrany maj

16

Oferta przetargowa na „Przeprowadzenie 
analiz i badań marketingowych w ramach 
2-ch zadań: Zadanie nr 1: oszacowanie 
rynku, analiza konkurencyjności 
oraz przedstawienie strategii rozwoju 
połączeń lotniczych dla Portu Lotniczego 
we Wrocławiu Zadanie nr 2: analiza 
marketingowa w zakresie planowanej 
przez PLWSA budowy hotelu”

PORT LOTNICZY 
WROCŁAW S.A.

nierozstrzy-
gnięty maj
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17
Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 7 
sztuk lokomotyw spalinowych serii ST 44 
z Podlaskiego Zakładu Spółki

PKP CARGO 
S.A. Biuro Taboru 

Wydział Utrzymania 
Lokomotyw Kraków

wygrany czerwiec

18
Oferta na wykonanie wyceny wartości 
rynkowej sześciu lokomotyw Serii: ET41-
szt 2; ET22-szt 2; ST43-szt 2

PKP CARGO S.A. 
Biuro Taboru Warszawa wygrany czerwiec

19 Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 
110 lokomotyw i 1000 wagonów

PKP CARGO S.A. 
Biuro Taboru Warszawa przegrany czerwiec

 

Zawarte umowy

W okresie 10.03 – 20.06.2009r. Ośrodek Rzeczoznawstwa działający przy 
naszym Oddziale podpisał 12 umów:

z dziedziny komunikacji zbiorowej:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1 Oferta na wykonanie badania natężenia ruchu drogowego 
na drodze krajowej 42 w miejscowości Parszów

BP Polska S.A. 
Kraków G.Sapoń

2

Oferta na przeprowadzenie badania ankietowego 
dotyczącego oceny wybranych usług transportowych na 
terenie Krakowa, w oparciu o wzór ankiety przedłożonej 
przez Zamawiającego, w liczbie nie mniejszej niż 750 
prawidłowo wypełnionych ankiet

Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie

J.Mrowińska

3

Oferta na przeprowadzenie pomiarów natężenia 
ruchu wraz z podziałem na kategorie pojazdów, 
wykonanie badż sondażowych, opracowanie wyników 
pomiarów i ankiet oraz sformułowanie wniosków z 
przeprowadzonych pomiarów i ankiet

Biuro Infrastruktury 
Miasta Urzędu Miasta 
Krakowa

G.Sapoń

4 Oferta na wykonanie „Pomiarów natężenia ruchu dla 135 
skrzyżowań”

Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i 
Transportu w 
Krakowie

G.Sapoń
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z dziedziny kolejnictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1 Oferta na wykonanie wyceny wagonu 
samowyładowczego Typu 418 Vb

Przedsiębiorstwo 
Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury 
Kolejowej w 
Krakowie

A.Mutka

2 Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 20 sztuk 
wagonów węglarek 4-osiowych normalnej budowy

PKP CARGO 
S.A. Biuro Taboru 
Warszawa

A.Mutka

3 Oferta na wykonanie opracowania „Aktualizacja 
dokumentacji urządzeń srk stacji Podłęże w Krakowie

PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakład 
Linii Kolejowych 
w Krakowie Dział 
Automatyki i 
Telekomunikacji

K.Woźniak, 

4 Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 29 lokomotyw 
elektrycznych serii EU 07

PKP CARGO 
S.A. Biuro Taboru 
Warszawa

A.Mutka

5 Oferta na wykonanie wyceny rynkowej lokomotywy 
spalinowej serii SM42 nr 2303

F.H.U. „Orion 
KOLEJ” Nowy Sącz A.Mutka

6
Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 13 wagonów 
zabytkowych Orient Ekspres, przebywających na stacji 
Małaszewicze

PKP CARGO S.A. 
Biuro Organizacyjno-
Prawne Warszawa

A.Mutka

7
Oferta na wykonanie wyceny rynkowej 7 sztuk 
lokomotyw spalinowych serii ST 44 z Podlaskiego 
Zakładu Spółki

PKP CARGO 
S.A. Biuro Taboru 
Wydział Utrzymania 
Lokomotyw Kraków

A.Mutka

8 Oferta na wykonanie wyceny wartości rynkowej sześciu 
lokomotyw Serii: ET41-szt 2; ET22-szt 2; ST43-szt 2

PKP CARGO 
S.A. Biuro Taboru 
Warszawa

A.Mutka
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Z życia całego SITK
Sympozjum Międzyoddziałowe w Kazimierzu Dolnym

W dniach 28 – 29.05.br. w Kazimierzu Dolnym odbyło się Sympozjum 
Międzyoddziałowe SITK. Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział 
w Lublinie i odbywało się w Domu Pracy Twórczej Dziennikarzy, położonym 
w uroczym zakątku Kazimierza. Na spotkanie przybyło ok. 40 osób z 14 Od-
działów z całej Polski. Byli to przedstawiciele Oddziałów w Gdańsku, Szcze-
cinie, Koszalinie, Warszawie, Łodzi, Ostrowie Wlkp., Kielcach, Krakowie, 
Lublinie, Toruniu, Katowicach, Rzeszowie, Radomiu i Łomży. Nasz Oddział 
reprezentowało aż pięć osób: Prezes M.Szałkowski, Sekretarz A.Bryksy oraz 
członkowie zarządu: J.Hydzik, D.Schwertner i E.Starowicz. 

W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele władz Stowarzyszenia: prof. 
Antoni Szydło - Prezes SITK, dr Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy 
SITK, dr Ksawery Krassowski – Wiceprezes SITK, Henryk Komorowski – były 
Sekretarz Generalny oraz przedstawiciele Zarządu Krajowego, a równocześnie 
prezesi lub wiceprezesi Oddziałów. 

W czasie spotkania odbyły się dwie sesje merytoryczne, w czasie których 
omawiano zagadnienia związane z pracą i działalnością poszczególnych Od-
działów oraz całego Stowarzyszenia. Organizatorzy zadbali również o bogaty 
i ciekawy program techniczno – turystyczny i integracyjny.

W czasie obrad merytorycznych poruszano zagadnienia dotyczące całego 
Stowarzyszenia i poszczególnych Oddziałów:

− przekazano informację o stanie liczebnym Oddziałów, strukturze wie-
kowej, omówiono tendencje zmian ilościowych i organizacyjnych

− przedstawiciele Oddziałów przekazali informację nt. prowadzonej 
działalności merytorycznej i gospodarczej Oddziałów, dokonano oceny 
możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu podejmowanych 
działań,

− omówiono stan współpracy Oddziałów z Polskim Kongresem Drogo-
wym i Izbą Inżynierów Budownictwa, przedyskutowano możliwości 
organizowania wspólnych imprez z tymi organizacjami,

− omówiono problemy integracji branżowej w regionach, poinformowano 
o działaniach podejmowanych przez Oddziały dla pozyskania członków 
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wspierających i poinformowano o charakterze współpracy z nimi,
− przedyskutowano przygotowanie Oddziałów do zaplanowanego w 2010 

roku Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia,
− omówiono problemy związane z wypracowaniem strategii działania 

Stowarzyszenia na nową kadencję,
− przedyskutowano możliwość wprowadzenia nowych form współpracy 

i relacji fi nansowych między Oddziałami i Zarządem Krajowym.
Wszystkie te zagadnienia i problemy były żywo omawiane przez uczestni-

ków Sympozjum w czasie dyskusji, rodziły się nowe pomysły i spostrzeżenia, 
przedstawiciele Oddziałów wymieniali się doświadczeniami ze swojej pracy 
w Oddziałach, wspólnie zastanawiano się nad przyszłością Oddziałów i całego 
Stowarzyszenia. Wymiana myśli i poglądów na takiej platformie była bardzo 
owocna, można było wiele się dowiedzieć i nauczyć od innych Oddziałów, daje 
to inspirację do wprowadzania nowych form działań na własnym terenie. 

Oprócz spotkań merytorycznych gospodarze sympozjum zadbali również 
o to, by pokazać uczestnikom spotkania walory swojego pięknego regionu 
– Lubelszczyzny. W pierwszym dniu spotkania, przy pięknej, słonecznej po-
godzie uczestnicy zostali oprowadzeni przez gospodarzy wraz z przewodni-
kiem turystycznym po pięknym, urokliwym Kazimierzu, zapoznali się z jego 
historią i unikalną architekturą, obejrzeli ciekawe zabytki i zakątki, usłyszeli 
wiele ciekawostek historycznych. Zwiedzono zabytki Kazimierza, m.in. Rynek, 
kościół farny z najstarszymi w Polsce organami, ruiny zamku, Wzgórze Trzech 
Krzyży oraz słynne wąwozy lessowe. Każdy z uczestników kupił na pamiątkę 
symbol Kazimierza – koguta z ciasta. 

Pierwszy dzień sympozjum, po zwiedzeniu Kazimierza, a potem po popo-
łudniowych obradach zakończył się wspaniałą kolacją integracyjną, w czasie 
której biesiadowano, tańczono i w dalszym ciągu, już w luźniejszej atmosferze, 
dyskutowano o poruszanych wcześniej problemach.

 W drugim dniu spotkania uczestnicy mogli obejrzeć obwodnicę miasta 
Puławy wraz z nowym mostem przez Wisłę. Po tych obiektach oprowadzili 
uczestników Jerzy Kasperek – przedstawiciel GDDKiA Oddział w Lublinie 
oraz Piotr Husak – przedstawiciel zarządcy i nadzoru. Uczestnicy wysłuchali 
historii budowy obwodnicy i mostu sięgających jeszcze lat 70. ubiegłego wie-
ku, zapoznali się za szczegółami technicznymi i technologicznymi budowy 
tych obiektów, obejrzeli piękny most łukowy przez Wisłę, który oglądany 
zarówno z bliska jak i z daleka robi ogromne wrażenie, zarówno ze względu 
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na swe własności techniczne oraz zastosowanie unikatowych rozwiązań, jak 
i ze względu na walory estetyczne i wizualne.

Zwiedzanie mostu w Puławach było ostatnim punktem programu spotka-
nia, uczestnicy po spożyciu wspólnego obiadu rozjechali się do swoich miast. 
Należy podkreślić, że sympozjum zostało bardzo profesjonalnie przygotowane 
przez kolegów z Lublina, program był przemyślany i dobrze przygotowany, 
dotyczył aktualnych spraw całego Stowarzyszenia, a gospodarze stworzyli miłą, 
koleżeńską atmosferę i otoczyli wszystkich uczestników wspaniałą opieką. 

Uczestnicy na rynku w Kazimierzu, z prawej Prezes M.Szałkowski
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Widok na Kazimierz Dolny roztaczający się z Góry Trzech Krzyży

Przedstawiciele Oddziału w Krakowie na Górze Trzech Krzyży: E.Starowicz, M.Szałkowski, D.Schwertner, A.Bryksy, J.Hydzik
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Nowy most przez rzekę Wisłę w Puławach

Uczestnicy spotkania pod mostem w Puławach
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Rozmaitości
W czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Oddziału w dniu 

16 marca 2009r. kol. Adrian Obuchowicz z MPK SA w Krakowie wygłosił refe-
rat na temat historii budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Prezentację 
kol. Obuchowicza zamieszczamy poniżej.
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