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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Wrzesień 2010
Data Godzina Spotkanie Udział

6 września 17.00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski
7, 8, 9, 10 
września 

15.00 
- 20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompe-
tencji zawodowych dla przewoźników krajowych.

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

8-10 
września  

Spotkanie Krajowego Klubu Seniora SITK RP w NASU-
TOWIE k/Lublina organizowane przez Zarząd Oddziału 
SITK RP w Lublinie 

 

13 
września 

13.00 
- 20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompe-
tencji zawodowych dla przewoźników międzynarodowych

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

14-15 
września  Wyjazdowy Zarząd Krajowy SITK M.Szałkowski

20-21 
września  Plenarne Zebranie Członków Krajowego Klubu Miłośni-

ków Historii i Zabytków Transportu w Starachowicach J.Hydzik

20 września 11.00 Zebranie Zarządu Klubu Seniora, ul. Siostrzana Z.Ślósarczyk

22-23 
września  

Seminarium „Nowoczesne technologie transportowe” po-
łączone z wyjazdem technicznym na Targi INNOTRANS 
2010

M.Szałkowski

24-26 
września  Seminarium sekretarzy i księgowych Oddziałów SITK RP 

w Ostrowie Wlkp. J.Mrowińska

27 września 17.00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana M.Szałkowski

28 września 16.00 Zebranie Klubu Seniora w siedzibie SITK na Siostrzanej 
połączone z grillem M.Szałkowski

30 września  
XVIII Forum Mobilności „Obsługa komunikacyjna Pła-
szowa, po ukończeniu linii tramwajowej do ul. Golików-
ka” 

M.Szałkowski

Październik 2010
Data Godzina Spotkanie Udział

4 
października 13.00

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji „No-
woczesne technologie i systemy zarządzania w kolejni-
ctwie”, siedziba dyrekcji PKP, Plac Matejki 12

J.Mrowińska

12 
października  Zarząd Krajowy SITK M.Szałkowski

18 
października 17.00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul.Siostrzana M.Szałkowski
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20 
października 13.00

Zaproszenie na uroczystość podpisania umowy na zapro-
jektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku 
linii kolejowej E 30 odcinek: Bochnia - Biadoliny w 
siedzibie dyrekcji PKP, Plac Matejki 12

M.Szałkowski

Listopad 2010
Data Godzina Spotkanie Udział

8 
]listopada 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału, sala konferencyjna MPK S.A. 

w Krakowie
M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

8 
listopada 17.00 Uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału z Seniorami Jubila-

tami, sala konferencyjna MPK S.A. w Krakowie
M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

9 listopada  Zarząd Krajowy SITK M.Szałkowski
16, 17, 18, 19 

listopada 
15.00 

- 20.00
Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompe-
tencji zawodowych dla przewoźników krajowych.

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

18-19 
listopada  Konferencja „Modelowanie podróży i prognozowanie 

ruchu”, Kraków, Hotel Orbis Cracovia M.Szałkowski

24 listopada 13.00 
- 20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfi kat kompe-
tencji zawodowych dla przewoźników międzynarodowych

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

24 listopada 16.00 Posiedzenie Krakowskiej Rady FSNT NOT, sala A budyn-
ku NOT M.Szałkowski, 

25 listopada 16.00 XIX spotkanie Forum Mobilności „Propozycje zmian dla 
węzła komunikacyjnego Nowy Kleparz” M.Szałkowski, 

Grudzień 2010
Data Godzina Spotkanie Udział
01-03 

grudnia  Konferencja „Nowoczesne technologie i systemy zarządza-
nia w kolejnictwie”, IX edycja- WDW Kościelisko

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

06 grudnia 17.00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul.Siostrzana M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

14 grudnia  Zarząd Krajowy SITK M.Szałkowski

20 grudnia 17.00 
- 20,00

Uroczyste spotkanie świąteczne członków Oddziału, przed-
stawicieli kół i zaproszonych gości, Hotel „Aspel”, Kraków 
ul. Bratysławska

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska,

biuro

Z posiedzeń Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 6 września 2010r.:
 Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji Modelowanie po-

dróży i prognozowanie ruchu planowanej w dniach 18-19 listopada br. 
w Krakowie (Hotel Orbis „Cracovia”) oraz do IX edycji konferencji 
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Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie, plano-
wanej w dniach 01 – 03 grudnia br.
 Poinformowano o przebiegu wyjazdu technicznego połączonego ze 

zwiedzaniem Kysuckiej Leśnej Kolei Wąskotorowej na Słowacji 
(w dniu 17 lipca br.).
 Kol. G.Sapoń zreferował przebieg zorganizowanego przez Koło w PK 

wyjazdu techniczno – integracyjnego Tramwaj szybki na Golikówkę, 
który odbył się w dniu 19 sierpnia br.
 Poinformowano o planowanym wyjeździe Szlakami Habsburgów 

w dniach 14 do 17 października br. Ze względu na kłopoty organizacyj-
ne termin może ulec zmianie.
 Przedyskutowano wniosek Koła SITK RP przy Zespole szkół nr 1 

o dofi nansowanie transportu w związku z organizowanym seminarium 
naukowym Specjalności kształcenia techników – kierunki rozwoju 
(15-17 października br.) i podjęto decyzję o dofi nansowaniu w kwocie 
1000,00 PLN.
 Kol. J.Hydzik przekazał informację o Plenarnym Zebraniu Członków 

Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu w dniach 
20 i 21 września br. w Starachowicach.
 Poinformowano o organizowanym przez Oddział SITK w Ostro-

wie Wlkp. seminarium sekretarzy i księgowych Oddziałów SITK RP 
w dniach 24 - 26 września br.
 Rozpatrzono wniosek o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej SITK 

dla kol. Edwarda Piotrowicza (Klub Seniora). 
 W drodze głosowania, jednogłośnie przyjęto do Oddziału nowych 

członków i skreślono z listy jednego członka.
 Przekazano życzenia imieninowe Prezesowi Honorowemu Oddziału 

kol. Marianowi Szelińskiemu (15 sierpnia) oraz zaległe życzenia sole-
nizantkom – Ani Reszczyk i Ani Bryksy.
 Poinformowano o zaproszeniu na posiedzenie Zespołu Zadaniowego 

ds. Ścieżek Rowerowych w dniu 09 września br. 
 Poinformowano o zebraniu Klubu Seniora w dniu 28 września br. 

w siedzibie SITK na Siostrzanej połączonym z grilem.
 Poczyniono ustalenia dotyczące spotkania reaktywacyjnego Koła SITK 

w Nowym Sączu.
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 Poinformowano o organizowanych przez Koło przy ZIKiT w Krakowie 
wycieczkach do Wilna, Kowna i Troków (23 - 26 września br.) i do 
Rzymu (15 - 18 października br.).
 Przekazano sprawozdania otrzymane z Koła SITK przy Mota Engil Cen-

ter Europe S.A. z wycieczki mostowej w dniu 13 sierpnia br. i z wizyty 
w Wytwórni Emulsji Asfaltowych w Tarnowie w dniu 24 sierpnia br.
 Kol. A.Bryksy poinformowała o planowanym w dniu 8 września br. po-

siedzeniu Rady Biuletynu MOIIB, której jest członkiem. Zaapelowała 
o przekazanie własnych propozycji do Biuletynu. 
 Prezes M.Szałkowski poinformował o obecnej kondycji czasopisma 

Przegląd Komunikacyjny, które ma kłopoty fi nansowe. Redakcję cza-
sopisma przejął nowy Redaktor Naczelny – Jan Raczyński z Łodzi. 
W tym roku ukazały się dopiero 2 numery (styczeń – luty oraz marzec). 
Pojawiła się propozycja przejęcia czasopisma przez Oddział we Wroc-
ławiu. 
 Prezes poinformował o postępie prac remontowych w siedzibie Od-

działu (wymiana drzwi wejściowych, odnowienie ganków, wymiana 
drzwi balkonowych na parterze). 

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 27 września 2010r.:
 Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji Oddziału plano-

wanych w listopadzie i grudniu br. 
 Poinformowano o zaplanowanym w dniu 30 września br. XVIII spotka-

niu Forum Mobilności na temat: Obsługa komunikacyjna Płaszowa, 
po ukończeniu linii tramwajowej do ul. Golikówka (Sala Obrad Urzę-
du Miasta Krakowa).
 Kol. G.Sapoń poinformował o zorganizowanym przez Koło w PK wy-

jeździe techniczno - integracyjnym Pożegnanie lata, który odbył się 
w dniach 25-30 sierpnia br. Relacja połączona była z pokazem multi-
medialnym.
 Kol. J.Hydzik zrelacjonował plenarne spotkanie członków Krajowego 

Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu (Skarżysko Ka-
mienna, 20-21.09.br.), relacja ilustrowana była ciekawymi zdjęciami.
 Sekretarz Oddziału – J.Mrowińska zdała relację ze spotkania księgo-

wych i sekretarzy Oddziałów SITK, które odbyło się w dniach 24-
26.09.br. w Ostrowie Wielkopolskim.
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 Członkowie Zarządu zapoznali się z dwoma wariantami projektu 
uchwały (przygotowanymi przez Zarząd Krajowy) dotyczącej fi nanso-
wania wspólnej działalności na rzecz członków Stowarzyszenia. Człon-
kowie Zarządu przedyskutowali tę kwestię wyrażając swoje opinie na 
ten temat. Zarząd wypracował stanowisko, które zostanie przesłane do 
Zarządu Krajowego. 
 Rozpatrzono wnioski o przyznanie Srebrnej Honorowej Odznaki SITK 

dla zasłużonych członków Oddziału.
 Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na II Forum Transportu 

Aglomeracyjnego Plany mobilności jako narzędzie zrównoważonego 
rozwoju systemów transportowych aglomeracji (Warszawa, 01 grud-
nia br.).
 Poinformowano o rezerwacji sali w restauracji Hotelu Aspel na spotka-

nie świąteczne Zarządu Oddziału z przedstawicielami Kół i zaproszo-
nymi gośćmi w dniu 20 grudnia br.
 Poinformowano o planowanym w dniu 8 listopada br. w Sali Konferen-

cyjnej MPK SA w Krakowie uroczystym spotkaniu Zarządu Oddziału z 
Seniorami Jubilatami: Andrzejem Macelewiczem – 90 lat, Zbigniewem 
Ślósarczykiem – 85 lat i Edwardem Piotrowiczem – 80 lat.
 Poinformowano o planowanym w dniu 28.09.br. w siedzibie Oddziału 

grillowym spotkaniu Klubu Seniora, w którym udział weźmie Prze-
wodniczący Krajowego Klubu Seniora kol. Z.Kozaczek. Prezes zapro-
sił członków Zarządu do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
 Kol. G.Sapoń poinformował, że zaplanowany w październiku wyjazd 

Szlakiem Habsburgów został przeniesiony na długi weekend majowy 
2011.
 Kol. J.Hydzik zaapelował o przygotowanie dla Małopolskiej Okręgo-

wej Izby Inżynierów Budownictwa informacji o imprezach planowa-
nych w kolejnym kwartale (do imprez, w których uczestniczą członko-
wie Izby, Oddział może otrzymać dofi nansowanie).

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 18 października 2010r.:
 Poinformowano o kolejnych działaniach organizacyjnych podjętych 

w celu przygotowania konferencji Oddziału planowanych w listopa-
dzie i grudniu br. 
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 Przekazano relację z kolejnego Forum Mobilności na temat: Obsługa 
komunikacyjna Płaszowa, po ukończeniu linii tramwajowej do ul. 
Golikówka (Urząd Miasta Krakowa, 30 września 2010r.).
 Przedyskutowano projekty uchwały w sprawie fi nansowania wspólnej 

działalności na rzecz członków Stowarzyszenia zaproponowane przez 
Zarząd Krajowy. Zarząd przychylił się do wariantu II, który przewiduje 
odprowadzenie do ZK od każdego członka Oddziału określonej kwo-
ty rocznej (6,00 PLN), jednak z zaproponowaną zmianą polegającą na 
ustaleniu określonego % od składki pobieranej od członków (zniżkowa 
opłata pobierana od studentów, emerytów i rencistów będzie propor-
cjonalna do wysokości składki), a nie na ustaleniu wysokości rocznej 
odpłatności od członka. Zarząd Oddziału postuluje również monito-
rowanie wydatków ZK ponoszonych z odprowadzonych z Oddziałów 
składek i śledzenie w kolejnych latach zasadności ich pobierania. Za-
rząd stwierdził konieczność podjęcia działań w celu uporządkowania 
spraw członkowskich i ściągalności składek.
 Sprecyzowano nowy termin przełożonego wyjazdu Szlakami Habs-

burgów: 30 kwietnia - 4 maja 2011 roku.
 Omówiono sprawy organizacyjne związane z planowanym w dniu 8 

listopada br. uroczystym spotkaniem Zarządu Oddziału z Seniorami Ju-
bilatami. 
 Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia z listy członków Oddzia-
łu.
 Omówiono wstępny plan konferencji i seminariów na rok 2011. Zgło-

szono pierwsze propozycje do planu, Prezes zaapelował o przygotowa-
nie kolejnych propozycji.
 Złożono zaległe życzenia imieninowe Łukaszowi Frankowi (10 wrześ-

nia).
 Poinformowano o planowanym w maju 2011 roku w Krakowie spotka-

niu Krajowego Klubu Seniora.
 Przekazano informację o złożeniu u Prezydenta Miasta Krakowa wnio-

sków o nadanie odznaki „Honoris Gratia” Seniorom Jubilatom.
 Poinformowano o otrzymaniu dwumiesięcznika „Raport Kolejowy” 

(do wglądu w Biurze Oddziału).
 Przekazano członkom Zarządu zaproszenie na konferencję Jak poko-

nać korki w Krakowie. Zintegrowany system komunikacji w krakow-
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skim obszarze metropolitalnym organizowaną w dniu 19 października 
br. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
 Kol. A.Kollbek przekazał ofertę Hotelu SWING (Kraków, ul. Dobrego 

Pasterza) dotyczącą organizacji konferencji i seminariów. Hotel oferuje 
dobrą cenę, profesjonalne zaplecze konferencyjne i korzystanie z Parku 
Wodnego w cenie noclegów.
 Prezes poinformował, że nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza 

Generalnego – nowym sekretarzem jest kol. Grzegorz Małetka z branży 
drogowej. 

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 8 listopada 2010r. w Sali konferen-
cyjnej MPK SA w Krakowie:
 Prezes M.Szałkowski poinformował o stanie przygotowań do konfe-

rencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Kraków, 18-19 
listopada br.) oraz o przygotowaniach do IX edycji konferencji Nowo-
czesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Kościelisko, 
01 – 03 grudnia br.).
 Dokonano przyjęć nowych członków i skreślenia z listy członków.
 Przekazano podziękowanie do uczestników Seminarium sekretarzy 

i księgowych Oddziałów SITK RP, które odbyło się w dniach w dniach 
24 do 26 września br. w Ostrowie Wielkopolskim.
 Przekazano zaproszenie na IV Konferencję Rozwój polskiej infrastruk-

tury kolejowej organizowaną w dniu 15 grudnia br. przez Polską Izbę 
Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
 Rozpatrzono wniosek Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Nie-

pełnosprawnych „Pomóż i Ty” o wsparcie fi nansowe świątecznej akcji 
charytatywnej (zakup karnetów świątecznych) – zdecydowano o udzie-
leniu wsparcia w wysokości 100,00 PLN.
 Przekazano informację o nominacji Prezesa Honorowego SITK Wie-

sława Starowicza w Konkursie Człowiek Roku - Przyjaciel Kolei.
 Poinformowano o przygotowaniach do spotkania świątecznego Zarzą-

du Oddziału z przedstawicielami Kół i zaproszonymi gośćmi w dniu 20 
grudnia br. w restauracji Hotelu Aspel.
 Po zakończeniu spotkania Zarządu w sali konferencyjnej MPK S.A. 

w Krakowie odbyła się uroczystość Jubileuszowa trzech kolegów Se-
niorów: Andrzeja Macelewicza (90 lat), Zbigniewa Ślósarczyka (85 lat) 
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oraz Edwarda Piotrowicza (80 lat) - notatka ze spotkania znajduje się 
w dalszej części Informatora.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 6 grudnia 2010r.:
 Przekazano informację i podsumowano przebieg konferencji Modelo-

wanie podróży i prognozowanie ruchu zorganizowanej w dniach 18-
19 listopada br. w Krakowie.
 Przekazano informację i podsumowano przebieg konferencji Nowo-

czesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (01 – 03 
grudnia br.).
 Poinformowano o spotkaniu Forum Mobilności na temat: Propozy-

cje zmian dla węzła komunikacyjnego Nowy Kleparz (25 listopada 
2010r.).
 Przekazano relację i odczucia z posiedzenia Krakowskiej Rady FSNT 

NOT, które odbyło się w dniu 24 listopada br.
 Omówiono plan konferencji i seminariów Oddziału na rok 2011, zapla-

nowano terminy konferencji, seminariów i innych imprez planowanych 
przez Oddział.
 Pozytywnie rozpatrzono wniosek Krakowskiej Rady FSNT NOT Ko-

misji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej o wsparcie pieniężne dzia-
łalności.
 Poinformowano o przygotowaniach do spotkania świątecznego Zarzą-

du Oddziału.
 Dokonano przyjęć i skreśleń z listy członków Oddziału.
 Kol. Z.Ślósarczyk poinformował o planowanym w maju 2011 roku 

w Krakowie spotkaniu Krajowego Klubu Seniora i działaniach podję-
tych w tym zakresie przez Klub Seniora w Krakowie.
 Dokonano przyjęć nowych członków i skreśleń członków nieaktyw-

nych, którzy nie opłacają składek.
 Przekazano zaproszenie na konferencję SKM w Trójmieście Przyszłość i roz-

wój inwestycji organizowaną w dniach 11-12 stycznia 2011 roku w Gdyni 
przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. 
 Poinformowano o otrzymanym Wydawnictwie Badania naukowe 

w AGH.
 Poinformowano o wprowadzeniu na listę czasopism Ogólnopolskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa czasopisma „Przegląd Komunikacyjny”.
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 Złożono życzenia imieninowe solenizantom Andrzejowi Kollbekowi 
i Andrzejowi Szarata (30 listopada).

Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie od 01.09 – 20.12.2010r.:

przyjęci zostali do Oddziału nowi członkowie:
 Jacek Matyga, Wioleta Gadalińska, Katarzyna Czopek, Tomasz Mante-

rys – do Koła Mota-Engil Central Europe S.A.,
 Dariusz Gaber, Piotr Loos – do Koła w PK, 
 Jacek Chamioło – do Koła Grodzkiego,
 Piotr Mardyła – do Koła w ZIKiT w Krakowie,
 Joanna Świt – do Koła w MPK S.A. w Krakowie,
 Bartłomiej Lustofi n – do Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie,

przeniesiony (na własną prośbę) kol. Jerzy Hydzik z Koła przy Zespole 
Szkół nr 1 w Krakowie do Klubu Seniora,

skreśleni zostali z listy członków Oddziału:
 Anna Pietrusza – z Koła GDDKiA w Krakowie,
 Tadeusz Dąbrowa – z Koła w MPK S.A. w Krakowie,
 Barbara Brylska – Siwek, Bogusław Czyżowicz, Zofi a Idzik-Ścisło, 

Mariusz Kapcia, Leszek Konturek, Andrzej Król, Tadeusz Kubik, Ber-
nadetta Mierzejewska, Andrzej Orłowski, Bogdan Pałkowski, Mieczy-
sław Ponisz, Włodzimierz Wegrzynowicz, Zenon Zabłocki, Krzysztof 
Załęski, Paweł Żurowski – z Krakowskiego Koła Kolejarzy.

Kursy dla przewoźników
W okresie 01.09 – 20.12.2010r. Oddział zorganizował kolejne 4 edycje 

kursów przygotowawczych do egzaminu dla osób ubiegających się o certy-
fi kat kompetencji zawodowych w drogowym krajowym i międzynarodowym 
transporcie osób i rzeczy.

Kursy odbyły się w dniach 07 – 10.09.br. i 16 - 19.11.br. – zakres krajowy 
(zakres międzynarodowy dodatkowo 13.09.br. oraz 24.11.br.). 
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Kierownikiem kursów jest Prezes M.Szałkowski, a sekretarzem kol. 
J.Mrowińska (Sekretarz Oddziału). Kurs odbywał się w siedzibie SITK przy 
ul. Siostrzanej 11 w Krakowie.

W kursach udział wzięło 9 osób, które po zakończeniu zajęć przystąpiły do 
egzaminu państwowego.

  



13INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Z życia Oddziału

Człowiek Roku - Przyjaciel Kolei
 
Miło nam poinformować, że nasi członkowie zostali nominowani do presti-

żowej nagrody w konkursie Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei organizowanym 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Railway Business Forum. 

Prof. Wiesław Starowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Prezes Ho-
norowy SITK RP otrzymał nominację do nagrody Człowiek Roku – Przyjaciel 
Kolei w kategorii Samorządowiec Roku. Prof. Starowicz otrzymał nominację 
w uznaniu za zasługi dla rozwoju transportu kolejowego oraz wkład w rozwój 
i promocję Krakowa. 

Nominację do tej nagrody w kategorii Naukowiec Roku otrzymał rów-
nież za swe ogromne zasługi na polu naukowym prof. Włodzimierz Czyczuła 
z  olitechniki Krakowskiej, będący członkiem Koła w PK. 

Celem konkursu jest wykreowanie osobowości, których dokonania zawo-
dowe mają niezwykle istotny wpływ na rozwój transportu kolejowego, zasto-
sowanie nowych technologii, propagowanie nowoczesnego stylu zarządzania 
fi rmą w transporcie oraz budują przyjazny klimat wokół zagadnień związanych 
z koleją. Każdego roku kapituła konkursu wybiera laureatów w pięciu kate-
goriach:

• polityk roku – nagroda przyznawana jest politykom wykazującym zain-
teresowanie tematyką kolejową i popierającym ideę rozwoju transportu 
kolejowego,

• menedżer roku – nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom związa-
nym z rynkiem świadczącym usługi dla transportu kolejowego,

• naukowiec roku – nagroda przyznawana jest naukowcom związanym 
z rozwojem techniki kolejowej, ekonomiki transportu, kształceniu kadr 
dla kolei,

• dziennikarz roku – nagroda przyznawana jest dziennikarzom piszącym 
na tematy związane z transportem kolejowym i wykazującym się wie-
dzą i rzetelnością w tej dziedzinie,

• samorządowiec roku – nagroda przyznawana jest przedstawicielom sa-
morządów, którzy aktywnie wspierają rozwój transportu kolejowego.
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Laureatem konkursu powinna być osoba wykazująca się ogromnym zaanga-
żowaniem, osiągającą wymierne efekty swoich działań, ciesząca się uznaniem 
i autorytetem w środowisku kolejowym i poza nim. Od pierwszej edycji konkur-
su organizatorzy dążą do tego, aby przyznanie nagrody wiązało się z prestiżem 
i było dla laureatów ważnym wyróżnieniem i przeżyciem. 

Statuetka nagrody Człowiek Roku

Wyróżnienie dla wydanej przez Oddział książki

Wydana w 2009 roku przez Oddział SITK RP książka pod redakcją naszych 
członków dr Ryszarda Janeckiego i prof. Wiesława Starowicza pt.: System 
dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach 
komunalnych w Polsce została wyróżniona przez Ministra Infrastruktury 
w konkursie na najlepsze książki w dziedzinie transportu wydane w 2009 
roku.

Autorom serdecznie gratulujemy!
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Nagrodzona przez Ministra Infrastruktury książka

Targi INNOTRANS 2010 w Berlinie
 
W dniach 22-23 września br. SITK RP Oddział w Szczecinie zorganizował 

seminarium nt.: Nowoczesne technologie transportowe, połączone z wyjazdem 
technicznym na targi INNOTRANS 2010 do Berlina. Podczas dwudniowej 
wizyty w stolicy Niemiec, uczestnicy seminarium zapoznali się między innymi 
z funkcjonowaniem transportu kolejowego w aglomeracji berlińskiej.

W pierwszym dniu wyjazdu do Berlina przewidziana została wizyta na 
targach INNOTRANS 2010, zorganizowanych w halach wystawienniczych 
Messe Berlin (ICC) w dniach od 21 do 24 września 2010 roku. W ramach tar-
gów prezentowane były technologie transportu kolejowego (pojazdy szynowe, 
podzespoły, elementy wyposażenia), infrastruktury (nawierzchni szynowych, 
sieci trakcyjnych oraz osprzętu do sterowania ruchem), transportu miejskiego 
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(zarządzanie komunikacją, systemy informacji pasażerskiej) oraz przetwarza-
nia danych i logistyki. Poza tradycyjnymi stanowiskami wystawowymi, sporą 
część powierzchni targowej zajęła ekspozycja usytuowana poza halami, na 
której zaprezentowane zostały pojazdy szynowe poszczególnych wystawców: 
lokomotywy, wagony, zespoły trakcyjne, wozy techniczne, a nawet składy 
metra i tramwaje. Wśród wystawców nie zabrakło również polskich fi rm, które 
pokazały swoje produkty. Firma Newag S.A. zaprezentowała swój pierwszy 
autobus szynowy, ZNLE Gliwice S.A. lokomotywę elektryczną, a PESA S.A. 
z Bydgoszczy i Solaris Bus & Coach S.A. najnowsze modele tramwajów.

Po wielogodzinnej wizycie na targach, najwytrwalsi wybrali się dodatkowo 
wieczorem na spacer ulicami Berlina. Niektórzy przeszli całą Aleję pod Lipami 
aż pod Bramę Brandenburską.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się od prezentacji dotyczącej obsługi Berlina 
transportem zbiorowym. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się o ostatnich 
przemianach w układzie berlińskiego węzła kolejowego, związanych przede 
wszystkim z oddaniem do eksploatacji nowego dworca Hauptbahnhof. Podkreśla-
no również ogromne znaczenie przewozów kolejowych, ich niezawodność oraz 
wykorzystanie w organizacji transport zbiorowego na terenie całej aglomeracji.

Następnym punktem programu była wizyta w Centrum Obsługi Technicznej 
ICE w berlińskiej dzielnicy Karlshorst. Podczas dwugodzinnego zwiedzania, 
uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z technologią pracy w zakładzie 
utrzymującym najszybsze i najnowocześniejsze pociągi niemieckie ICE. 
Zobaczyliśmy między innymi stanowiska do obsługi codziennej (bieżąca eks-
ploatacja, kontrola podwozia oraz odbieraków prądu, opróżniane zbiorników 
toalet itp.), jak również te stanowiska, na których wykonywane są poważniejsze 
prace od wymiany zestawów kołowych po naprawy okresowe. Spore zaintere-
sowanie wzbudziła również wizyta w pomieszczeniu dyspozytorni, kierującej 
pracą w całym kompleksie. 

Pobyt w Berlinie zakończyła prezentacja zmodernizowanych peronów 
przystankowych, przy budowie których zastosowano nowatorskie krawężni-
ki, ułatwiające dojazd autobusu maksymalnie blisko do krawędzi peronu bez 
obaw o uszkodzenie opon. Dzięki takiemu rozwiązaniu, znacząco poprawił 
się także komfort wsiadania i wysiadania pasażerów, w tym przede wszystkim 
osób na wózkach inwalidzkich, czy prowadzących wózki dziecięce. Tego typu 
rozwiązania stosowane są w niemieckich miastach od dawna. Powoli również 
wdrażane są w niektórych polskich miastach.
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W seminarium uczestniczyło w sumie 16 osób z całego kraju. Wszyscy pełni 
wrażeń i nowych doświadczeń powrócili do Polski po dwóch intensywnych 
dniach, spędzonych w stolicy Niemiec. 

Opracował: Michał Wojtaszek
Koło w Politechnice Krakowskiej

Targi INNOTRANS 2010



18 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Forum Mobilności

XVIII Forum Mobilności
Kolejne, XVIII Forum odbyło się w dniu 30 września br. w Sali Obrad Urzę-

du Miasta Krakowa. Tematem Forum była Obsługa komunikacyjna Płaszowa 
po ukończeniu linii tramwajowej do ul. Golikówka. Spotkanie poprowadził 
tradycyjnie Prezes Oddziału SITK w Krakowie Mariusz Szałkowski, w Forum 
udział wzięło ok. 70 osób. 

Po krótkim wstępie prowadzącego głos zabrał przedstawiciel Zarządu In-
frastruktury Komunalnej i Transportu p. Piotr Kącki. Przedstawił planowane 
zmiany w funkcjonowaniu transportu zbiorowego na terenie Płaszowa po 
uruchomieniu linii tramwajowej łączącej Rondo Grzegórzeckie z pętla przy 
ul. Golikówka, która nosić ma nazwę Mały Płaszów. Zmiany miały dotyczyć 
korekt tras autobusów w taki sposób, aby to tramwaj był głównym środkiem 
transportu Płaszowa, a autobusy miałyby pełnić funkcję dowozową. Prelegent 
przedstawił tramwaj jako niezawodny środek transportu, który z racji wy-
dzielonego torowiska jest punktualny i nie wpływa na niego zatłoczenie ulic, 
które na terenie Płaszowa jest zjawiskiem dość częstym. Zmiany dotyczące 
przebiegu tras  oraz częstotliwości, jakie zaprezentował przedstawiciel ZIKiT 
opisane są poniżej.

Linie tramwajowe:
 linia 11 - Mały Płaszów – Rondo Grzegórzeckie – Dietla – Starowiślna 

– Kalwaryjska – Wadowicka – Łagiewniki (częstotliwość kursowania 
co 20min),
 linia 20 - Mały Płaszów – Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie 

– Dworzec Główny – Karmelicka – Bronowice (częstotliwość kurso-
wania co 10min),

Linie autobusowe:
 linia 115/287 - bez zmian pod KSW,
 linia 125/425 - skrócone do Dworca Głównego Wschód (Szpital Ry-

dygiera – Dworzec),
 linia 192/292 - skrócone do Dworca Głównego Wschód,
 linia 108 - Nad Drwiną – Półłanki – Śliwiaka – Wrobela – Rączna 

– Rybitwy – Lipska - Przewóz – Saska – Nowohucka - Powstańców 
Wielkopolskich (pod estakadą),
 linia 123 - skrócona do Małego Płaszowa,
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 linia 127 - Mały Płaszów – Lipska – Rzebika – Goszczyńskiego – Gro-
chowa – Bagry – Grochowa – Węglarska – Lipska – Mały Płaszów,
 linia 158 - Podwierzbie – Wrobela – Rączna – Rybitwy – Surzyckiego 

– Lipska – Mały Płaszów,
 linia 185 - Biskupińska – Lipska – Przewóz – Saska – Stoczniowców 

– Ofi ar Dąbia,
 linia 193 - Złocień – Półłanki – Botewa – Surzyckiego – Mały Pła-

szów, 
 linia 224 - Brzegi – Rączna – Szparagowa – Rybitwy – Lipska – Mały 

Płaszów
Po przedstawieniu proponowanych zmian rozpoczęła się gorąca dyskusja. 

Całość spotkania zdominowali mieszkańcy Płaszowa i os. Złocień, którym 
zdecydowanie te zmiany nie przypadły do gustu. Rada Dzielnicy XIII także 
zbyt dobrze nie zaopiniowała tych propozycji. Mieszkańcy kategorycznie nie 
zgodzili się na skrócenie tras autobusów, uważając, że to w dużym stopniu 
pogorszy ofertę komunikacyjną. Padło wiele niewygodnych pytań, na które 
przedstawiciel ZIKiT-u musiał odpowiadać. 

Spotkanie zakończył prezes Mariusz Szałkowski konkluzją, że 10 lat temu 
mieszkańcy Kurdwanowa także byli przeciwni zmianom tras autobusów, 
a teraz chętnie korzystają z tramwajów, których częstotliwość kursowania na 
przestrzeni lat się zwiększyła, ponieważ zwiększyło się zainteresowanie tym 
środkiem transportu. 

Opracował: Krzysztof Francuz
Koło w Politechnice Krakowskiej

XIX Forum Mobilności nt. Propozycje zmian dla węzła komunikacyjnego 
Nowy Kleparz

XIX Forum Mobilności nt: Propozycje zmian dla węzła komunikacyjnego 
Nowy Kleparz odbyło się 25 listopada 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa. 
Spotkanie prowadził Prezes Oddziału SITK w Krakowie Mariusz Szałkowski. 
Forum odbyło się w gronie przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu, pracowników Politechniki Krakowskiej oraz osób szczególnie 
zainteresowanymi koncepcją przebudowy węzła Nowy Kleparz. Prezentacji 
tematu dokonał dr inż. Marek Bauer z Katedry Systemów Komunikacyjnych 
w Politechnice Krakowskiej oraz inż. Roman Krzyżek z ZIKiT w Krakowie.

Pierwszy z prelegentów przedstawił wstępną koncepcję przebudowy węzła 
komunikacyjnego Nowy Kleparz, w której w sposób szczególny uwzględnił 
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komunikację autobusową. Zaproponował m.in. w ciągu ulicy Prądnickiej pas 
dla autobusów pośrodku jezdni, co umożliwiłoby szybki wjazd na przebudo-
waną pętlę autobusową. M. Bauer pokazał szereg rozwiązań, które znacznie 
ułatwiłoby poruszanie się pojazdom komunikacji indywidualnej i zbiorowej. 
Wymierne korzyści dla pojazdów komunikacji zbiorowej zostały wstępnie 
oszacowane i wyrażają się w oszczędności czasu, która wynosi od 60 do 270 
sekund (w zależności od kierunku jazdy: linia 130 i 115).

Drugi z prelegentów omówił gotowe projekty przebudowy węzła Nowy 
Kleparz wykonane na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 
Przetarg na wykonanie jednego z projektów został ogłoszony w październiku 
2010r. Projekt wzbudził wiele kontrowersji wśród zebranych uczestników 
Forum ze względu na niewielkie zmiany, które nie przyczynią się do poprawy 
płynności i przepustowości ruchu dla jakiegokolwiek użytkownika jezdni na 
skrzyżowaniu Alei i ul. Prądnickiej.

Burzliwa dyskusja trwała długo i pojawiły się konkretne propozycje 
rozwiązań problemów na jednym z największych węzłów przesiadkowych 
w Krakowie. Uczestnicy Forum wyrazili nadzieję, że przebudowa węzła Nowy 
Kleparz będzie przemyślana i uwzględni faktyczne problemy, z którymi na co 
dzień borykają się uczestnicy ruchu.

Opracowała: Paulina Struska
Koło w Politechnice Krakowskiej

 

Spotkanie Jubileuszowe kol. A. Macelewicza, Z. Śló-
sarczyka i E. Piotrowicza

W dniu 8 listopada br. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie odbyła 
się uroczystość Jubileuszowa trzech kolegów Seniorów: Andrzeja Macelewicza 
(90 lat), Zbigniewa Ślósarczyka (85 lat) oraz Edwarda Piotrowicza (80 lat). Jest 
to kolejne już spotkanie Jubileuszowe, na którym Zarząd Oddziału w sposób 
uroczysty świętuje urodziny naszych Kolegów Seniorów.

Na początku spotkania Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski uroczyście powitał 
Jubilatów oraz przedstawicieli ich rodzin. Przywitał też serdecznie Prezesa Hono-
rowego Oddziału Mariana Szelińskiego, członków Klubu Seniora, a wśród nich 
najstarszego naszego Seniora kol. Jerzego Senowskiego (97 lat), który przybył, 
by świętować jubileusze Kolegów Seniorów, członków Zarządu Oddziału oraz 
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Członków Honorowych Oddziału w osobach: Anna Bryksy, Zofi a Schumacher, 
Jerzy Hydzik, Kazimierz Żurowski i Stanisław Furman. W spotkaniu uczestniczył 
i swą osobą go uświetnił kol. Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta Miasta Kra-
kowa, będący również Członkiem Honorowym Oddziału. W słowach powitania 
Prezes podkreślił wagę, jaką Zarząd Oddziału przywiązuje do obchodów Jubileuszy 
Kolegów Seniorów podkreślając ich wieloletnią pracę i zaangażowanie zarówno 
w wykonywany zawód, jak i w działalność stowarzyszeniową. Podkreślił zasługi 
Jubilatów dla Oddziału, ich wieloletnią efektywną i skuteczną pracę w Stowarzy-
szeniu, która zaowocowała m.in. tym, że Oddział pozyskał nową siedzibę przy ul. 
Siostrzanej. Innym osiągnięciem, do którego wydatnie przyczynili się Koledzy 
Seniorzy było to, że Klub Seniora kilkakrotnie był nominowany do nagrody Ernesta, 
a w roku 2006 był laureatem tej nagrody w kategorii „najlepszy Klub Seniora”. 
Nagroda ta jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym za pracę na rzec SITK. 
Prezes wyraził gorące podziękowania za trud i zaangażowanie Jubilatów w pracę 
na rzecz Oddziału i całego Stowarzyszenia, przekazał też w imieniu całego Zarządu 
serdeczne życzenia, by w dobrym zdrowiu i kondycji nasi Jubilaci przez kolejne 
lata mogli aktywnie uczestniczyć w życiu SITK.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Wiceprezydent Miasta Krakowa 
kol. Tadeusz Trzmiel. Wyraził Jubilatom wyrazy szacunku, podziękowania 
i wdzięczności za ich pracę na rzecz Stowarzyszenia. Podkreślił, że Koledzy 
uczestnicząc w przeszłych latach w bardzo wielu ważnych przedsięwzięciach 
dotyczących miasta, przyczynili się do jego rozwoju i postępu. Dziś ich dzieło 
jest kontynuowane. W krótkich słowach Kol. T.Trzmiel przypomniał zebranym 
o najważniejszych aktualnych inwestycjach w Krakowie podkreślając, że są one 
kontynuacją wcześniejszej pracy Kolegów Jubilatów, ich praca była zalążkiem 
dzisiejszych osiągnięć. Następnie Kol. Trzmiel w imieniu Prezydenta Jacka 
Majchrowskiego uroczyście wręczył Jubilatom najwyższe odznaki za pracę 
na rzecz Krakowa „Honoris Gratia”. Odznaki te Prezydent Krakowa przyznał 
Kolegom Jubilatom na wniosek Zarządu Oddziału. 

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Przewodniczący Klubu Seniora Kol. 
Zbigniew Ślósarczyk, który wyraził podziękowanie dla Prezesa i Zarządu za 
kultywowanie pięknego zwyczaju, jakim jest uroczyste świętowanie przez 
Oddział kolejnych jubileuszy Kolegów Seniorów. 

W dalszej części spotkania wygłoszone zostały laudacje wszystkich Jubila-
tów. Wspomnienia z działalności w Stowarzyszeniu oraz ciekawe wydarzenia 
z życia zawodowego Kol. Andrzeja Macelewicza przedstawił Stefan Ma-
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niewski. Sylwetkę Kol. Z.Ślósarczyka przybliżył Prezes Mariusz Szałkowski, 
a o Edwardzie Piotrowiczu opowiedział Jerzy Bąkowski. A było czego posłu-
chać; życie osobiste i zawodowe Jubilatów było barwne, bogate i ciekawe. 
Przeżyli w swym życiu wiele, nie minęła ich zawierucha wojenna, ich losy 
życiowe obfi towały w wiele zdarzeń i życiowych zakrętów. Los rzucał w różne 
miejsca w kraju, podejmowali wiele ważnych, zawodowych wyzwań. Kariera 
zawodowa każdego z Nich była bardzo bogata, otrzymali bardzo dobre, inży-
nierskie wykształcenie, w swych branżach byli specjalistami wysokiej klasy, 
przez całe życie zawodowe pełnili bardzo ważne i odpowiedzialne funkcje. 
Przez wiele lat pracy nabrali ogromnego zawodowego doświadczenia, z którego 
korzystają do dziś pracując m.in. na rzecz Oddziału i całego Stowarzyszenia, 
za co jesteśmy Im wdzięczni i darzymy Ich ogromnym szacunkiem.

Po wygłoszeniu laudacji Prezes Szałkowski uroczyście złożył Jubilatom 
serdeczne życzenia wręczając kwiaty i upominki. Odczytał też nadesłane przez 
Prezesa Honorowego SITK prof. Wiesława Starowicza listy gratulacyjne. 
Jubilaci osobiście pokroili wspaniały, piętrowy tort przygotowany specjalnie 
na tę okazję, wzniesiono toast lampką wina za ich zdrowie i pomyślność oraz 
kolejne lat aktywnego działania w Klubie Seniora. 

W czasie spotkania jubileuszowego Prezes M.Szałkowski wręczył też inne 
odznaczenia. Koledze Jerzemu Wójtowiczowi wręczył duplikat przyznanej 
wcześniej Złotej Honorowej Odznaki SITK. Prezes wręczył również list gra-
tulacyjny za długoletni staż w SITK kol. Kazimierzowi Żurowskiemu, Człon-
kowi Honorowemu, byłemu Wiceprezesowi Oddziału w Krakowie, który jest 
obecnie członkiem Klubu Seniora. List gratulacyjny za długoletni staż w SITK 
otrzymał również kol. Edward Tylman. 

W dalszej części spotkania Koledzy Jubilaci podziękowali za życzenia dzieląc 
się z zebranymi swoimi refl eksjami i wspomnieniami, głos zabrali też inni koledzy 
wspominając wiele wydarzeń związanych z Kolegami Jubilatami, opowiadając 
o swoich z Nimi relacjach zawodowych i osobistych, koleżeńskich. Padło wiele 
ciepłych i serdecznych słów, atmosfera spotkania była bardzo miła, koleżeńska i 
sympatyczna. Prezes M.Szałkowski wyraził słowa podziękowania dla kol. Ireny 
Tyskiej – Sekretarza Klubu Seniora, gdyż to właśnie Ona pamięta o wszystkich 
jubileuszach i to Ona dba o to, by nie przeoczyć żadnych „okrągłych” urodzin 
kolegów Seniorów. Liczymy, że kol. Irenka będzie pamiętała o kolejnych Jubila-
tach i w odpowiedniej chwili da impuls Zarządowi do zorganizowania kolejnej, 
tak miłej i serdecznej, a zarazem podniosłej uroczystości.
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Prezes M.Szałkowski wita zebranych na uroczystości jubileuszowej. Za stołem prezydialnym (od lewej): D.Schwertner, 
T.Trzmiel, M.Szeliński

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel odznacza Jubilatów odznaczeniem „Honoris Gratias”. Od lewej: 
A.Macelewicz, Z.Ślósarczyk, E.Piotrowicz



24 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Jubilaci kroją urodzinowy tort

Pamiątkowe, wspólne zdjęcie z Jubilatami 
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Informacja o wyjeździe technicznym do Świnnej Poręby

Koło SITK przy Oddziale GDDKiA w Krakowie wraz z Małopolskim Biu-
rem Inwestycyjnym MBI w Krakowie zorganizowało w dniu 15 października 
br. wyjazd techniczny do Świnnej Poręby i Nowego Targu. Program wyjazdu 
obejmował zwiedzanie terenu budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie 
i budowę mostu w Nowym Targu. Uczestnicy zapoznali się z realizacją robót 
drogowych w ramach zadania Zbiornik Wodny Świnna Poręba – etap III odc. 
w km 10+297 – 11+454 drogi krajowej oraz budową mostu w rejonie skrzy-
żowania ul. Kokoszów z ul. Kowaniec wraz z drogą do ul. Waksmundzkiej 
w Nowym Targu.

W wycieczce uczestniczyło 12 osób z GDDKiA i MBI. Po obiektach budo-
wy uczestnicy byli oprowadzani przez kierownika budowy z fi rmy Mota-Engil 
Central Europe S.A., który szczegółowo i bardzo interesująco opowiedział 
o różnych problemach związanych z realizacją zbiornika wodnego i infrastruk-
tury drogowej związanej ze zbiornikiem. Budowa zbiornika w Świnnej Porębie 
trwa prawie 30 lat i obecnie jest fi nalizowana.

Następnie uczestnicy wycieczki zostali przewiezieni do Nowego Targu, 
gdzie zwiedzali miejsce robót, a kierownik budowy opowiedział o aspektach 
budowy dużego mostu w Nowym Targu. Na koniec wycieczki odbyło się spot-
kanie towarzyskie uczestników w „Karczmie u Brzanka” w Nowym Targu, po 
czym uczestnicy udali się do Krakowa.

Opracowała: Alicja Bazarnik
Sekretarz Koła SITK przy Oddziale GDDKiA w Krakowie
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Z działalności 
Kół Zakładowych

Spotkanie Koła Grodzkiego

W dniu 15 września br. w sali nr 53 siedziby Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie odbyło się spotkanie członków i sympatyków Koła 
Grodzkiego. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji dr Cecylii Kuty pt.: 
Literatura i literaci w PRL. W następnej części spotkania omówiono sprawy 
organizacyjne październikowego wyjazdu do Starego Sącza (2 października 
br.). W programie przewidziano zwiedzanie Powiatowej i Miejsko -Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu, Muzeum Regional-
nego Dom na Dołkach i Zespołu Klasztornego ss. Klarysek. 

Spotkanie wigilijne Koła Grodzkiego odbyło się 8 grudnia br. o godz. 16.15 w sali 
nr 245 siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1.
W programie spotkania przewidziano złożenie sprawozdania rocznego z działal-
ności Koła oraz przedstawienie planów działania koła na rok 2011. Kolejnym, 
ciekawym punktem programu było „slajdowisko” z wycieczki do Łańcuta, 
Przeworska, Krasiczyna, Przemyśla i Bolestraszyc.

Spotkania Koła SITK przy Mota – Engil Polska Cen-
tral Europe S.A. 

Wyjazd do kopalni soli w Bochni członków Koła SITK przy Mota-Engil 
Central Europe S.A.

W dniu 05 – 06 listopada br. Koło SITK przy Mota-Engil Central Europe 
S.A. zorganizowało dla swoich Członków wyjazd do najstarszej na ziemi pol-
skiej kopalni soli w Bochni, która swych początków sięga 1248r.

Swoją nocną przygodę Członkowie rozpoczęli od zjazdu Szybem Campi 
do podziemi kopalni, gdzie po „zakwaterowaniu się” w komorze Kołdras, 
wyruszyli na zwiedzania wnętrz kopalni. Pierwszą atrakcją wieczoru był 
przejazd kolejką do Stajni Mysiur, gdzie obecnie są organizowane kameralne 



27INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

spotkania. Natomiast pierwotnie pełniła funkcję stajni dla koni pracujących 
w kopalni. Ciekawostką jest to, że wnętrze do dziś pozostało w stanie niemal 
niezmienionym. Dalsze zwiedzanie podziemi odbywało się pieszo. Po prawie 
2 godzinnym spacerze po kopalni, podczas którego odwiedzono m.in. kaplicę 
św. Kingi, komorę Christian, komorę kieratową, Członkowie Koła dotarli do 
„progów” komory Ważyn. Aby dostać się do niej wszyscy musieli pokonać 
140 m schody lub skorzystać z zjeżdżali, która jak się okazało stanowiła nie-
bywałą atrakcję nie tylko dla najmłodszych. Komora Ważyn znajduje się na 
głębokości 248 m, w której panuje specyfi czny mikroklimat charakteryzujący 
się stałą temperaturą (14-16 °C), wysoką wilgotnością oraz korzystną jonizacją 
powietrza, dlatego też stanowi część podziemnego ośrodka rehabilitacyjno-
leczniczego. Właśnie w tej komorze Członkowie Koła spędzili resztę wolnego 
czasu korzystając z atrakcji turystycznych.

Niewątpliwie noc spędzona w nietypowym miejscu, na głębokości ponad 
200 m pod ziemią, w niezwykle urokliwej solnej scenerii utkwi w pamięci 
każdemu uczestnikowi tej wyprawy. 

Opracowała: Przewodnicząca Koła
mgr inż. Beata Bielewicz

W oczekiwaniu na kolejkę
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Podczas zwiedzania – stajnia Mysiur

Kaplica św. Kingi
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Wejście do komory Ważyn

Przed kopalnią – Szyb Campi
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Spotkanie „Sinusowe” Klubu Seniora na Siostrzanej

W dniu 28 września br. w siedzibie Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie 
przy ul. Siostrzanej 11 o godz. 16.00 odbyło się kolejne w tym roku spotkanie 
koleżeńskie Klubu Seniora zwane „Sinusem”. Było to szczególne spotkanie ze 
względu na to, że brał w nim udział Przewodniczący Krajowego Klubu Seniora 
SITK kol. Zbigniew Kozaczek.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni przez Klub Seniora: Prezes 
Oddziału Mariusz Szałkowski, Honorowy Prezes Oddziału SITK Marian Sze-
liński z małżonką Wacławą, Janina Mrowińska- Sekretarz Zarządu Oddziału, 
Danuta Schwertner - członek Zarządu Oddziału oraz Elżbieta Wiesner - Członek 
Koła SITK przy Zespole Szkół nr 1 w Krakowie. Na spotkanie przybył też nasz 
Kolega Jerzy Senowski - najstarszy członek Klubu i zarazem Oddziału, towa-
rzyszyła Mu córka Marta Haber. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, w tym 
19 członków Klubu Seniora.

Wszystkich Seniorów przybyłych na spotkanie, jak równie zaproszonych 
gości, przywitał Przewodniczący Klubu Seniora Zbigniew Ślósarczyk, witając 
szczególnie serdecznie Kolegę Kozaczka. Następnie głos zabrał kol. Kozaczek, 
który podziękował za zaproszenie oraz potwierdził dużą aktywność Klubu 
Seniora działającego w Oddziale w Krakowie. W swoim wystąpieniu poinfor-
mował obecnych, że na spotkaniu Krajowego Klubu Seniora w Lublinie w dniu 
8.09.2010r. kol. Z.Ślósarczyk został wybrany na zastępcę Przewodniczącego 
Krajowego Klubu. W kolejnych słowach swego wystąpienia omówił działal-
ność Krajowego Zarządu Klubu Seniora za okres dwóch ostatnich kadencji. 
Podkreślił, że spotkania KKS odbywały się za każdym razem w innym oddziale 
SITK.

Kol. Kozaczek podziękował też w szczególny sposób kol. Irenie Tyskiej za 
przedstawienie na spotkaniu w Stargardzie Szczecińskim działalności Klubu 
Seniora, podkreślając nowatorskie elementy pracy Klubu. Potwierdzeniem tego 
jest otrzymanie nominacji do nagrody Ernest 2005, nagroda Ernest 2006 oraz 
nominacja do nagrody Ernest 2007, Ernest 2008 i Ernest 2009.

W dalszej części spotkania głos zabrał Prezes Oddziału Mariusz Szałkow-
ski, który serdecznie podziękował kol. Kozaczkowi za przyjazd z Warszawy 
na „Sinusowe” spotkanie Klubu Seniora. Była to również okazja do wręczenia 
kol. Edwardowi Piotrowiczowi Srebrnej Honorowej Odznaki SITK. 
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W dalszym ciągu spotkania przewidziano wspólne grillowanie, jednak 
z uwagi na złą pogodę odbyło się ono w Sali Kominkowej siedziby Oddziału. 
Panowała miła, serdeczna, koleżeńska atmosfera. Około godz. 18.00 pożegnano 
kol. Kozaczka, który w towarzystwie Prezesa Szałkowskiego, Z.Ślósarczyka 
i D.Schwertner udał się na dworzec PKP, skąd miał odjechać do Warszawy.

Należy zaznaczyć, że specjalnie na to spotkanie kol. Irena Tyska przy-
gotowała plansze i zdjęcia związane z tematyką spotkań i wyjazdów Klubu. 
Plansze dotyczyły spotkania w Stargardzie Szczecińskim w dniach 17 do 19 
maja br. oraz spotkania w Lublinie w dniach 8 do 10 września br. (zwiedzanie 
nowego mostu w Puławach). Plansze te nie tylko udekorowały salę, ale jed-
nocześnie przywołały wspomnienia ze wspólnie spędzonych przez Seniorów 
wielu chwil.

Opracowali:
Irena Tyska, Stefan Maniewski

Zdjęcia: Irena Tyska

Przewodniczący KKS Zbigniew Kozaczek wita Seniorów. Od lewej siedzą: Z.Ślósarczyk,  M.Szałkowski, J.Mrowińska, 
D.Schwertner
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Głos zabiera Prezes Oddziału M.Szałkowski 

Przewodniczący Klubu Seniora Z.Ślósarczyk 
wznosi toast. Siedzą: Z.Kozaczek, M.Szałkowski
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Kol. E.Piotrowicz odznaczony został 
Srebrną Honorową Odznaką SITK

W spotkaniu uczestniczył Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński z Żoną Wacławą



34 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Najstarszy Senior Jerzy Senowski z córką Martą Haber, z lewej kol. J.Bąkowski

Konferencje i seminaria 

Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział w Krakowie

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu
Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna nt. Modelowanie 

podróży i prognozowanie ruchu odbyła się w Krakowie w Hotelu Orbis Cra-
covia w dniach 18-19 listopada 2010r. Konferencję zorganizowało SITK RP 
Oddział w Krakowie oraz Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechniki 
Krakowskiej. Protektorat Honorowy nad konferencją objął prof. Kazimierz 
Furtak - JM Rektor Politechniki Krakowskiej oraz prof. Wiesław Starowicz 
– Zastępca Prezydenta M. Krakowa. W czasie obrad konferencji podejmowane 
były zagadnienia:
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− wykorzystanie prognoz ruchu w studiach wykonalności, analizach 
efektywności,

− ekonomicznej oraz oddziaływania na środowisko inwestycji transpor-
towych,

− tworzenie baz danych dla potrzeb modelowania ruchu,
− rola metod wskaźnikowych w prognozowaniu ruchu,
− wykorzystanie alternatywnych technik w monitorowaniu podróży,
− zastosowanie narzędzi symulacyjnych w procesie modelowania po-

dróży.
Celem konferencji była prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie 

modelowania podróży osób i ładunków dla celów prognozowania ruchu. 
Zajmowano się zagadnieniami modelowania w odniesieniu do obszarów 
miejskich, obszarów zamiejskich, transportu drogowego (w tym zbiorowego 
i niezmotoryzowanego), transportu szynowego, transportu lotniczego oraz 
korytarzy multimodalnych. Ze szczególnym zainteresowaniem omawiano 
zagadnienia związane z wykorzystywaniem prognoz ruchu w studiach wyko-
nalności, analizami efektywności ekonomicznej oraz tematykę oddziaływania 
inwestycji transportowych na środowisko. Omawiano tworzenie baz danych 
dla potrzeb modelowania ruchu, rolę metod wskaźnikowych w prognozowaniu 
ruchu, wykorzystanie technik nawigacyjnych w monitorowaniu podróży oraz 
zastosowanie narzędzi symulacyjnych w procesie modelowania podróży. 

Nadzór nad stroną organizacyjno – techniczną konferencji sprawował Ma-
riusz Szałkowski – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie. W konferencji udział 
wzięło 130 osób. Na konferencję przygotowano Zeszyt Naukowo - Technicz-
ny nr 153 (liczący 395 stron) zawierający 22 artykuły oraz jeden komunikat, 
które zostały wygłoszone na 6 sesjach merytorycznych. W czasie konferencji 
został również wygłoszony artykuł autorstwa Karstena McFarlanda dotyczący 
zaawansowanych metod modelowania przebiegu linii komunikacji zbiorowej 
(artykuł nie był drukowany w wydawnictwie konferencyjnym).

Organizatorzy zadbali nie tylko o wysoki poziom merytoryczny konferencji, 
ale też o inne atrakcje służące integracji uczestników. Zostali oni zaproszeni 
na uroczystą, koleżeńską kolację w restauracji Percheron-Cafe Oranżeria oraz 
na przejazd tramwajem ulicami Krakowa.

Opracowała: Anna Bujak
Sekretarz Organizacyjny Konferencji
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Prof. A.Rudnicki otwiera obrady konferencji, z prawej Prodziekan WIL PK J.Dulińska, z lewej prof. W.Starowicz

Głos zabiera prof. M.Tracz z Politechniki Krakowskiej
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Na sali obrad

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie
W dniach 01 - 03 grudnia br. w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym 

„Zakopane” w Kościelisku odbyła się dziewiąta już edycja Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy za-
rządzania w kolejnictwie”. 

Organizatorem konferencji było SITK RP Oddział w Krakowie przy udziale: 
Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Katedry Infrastruktury Transportu Szy-
nowego i Lotniczego Politechniki Krakowskiej, PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A. Centrum Realizacji Inwestycji oraz Małopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie. 

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Ministerstwo Infrastruktury, 
Honorowy Przewodniczący UIC, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Mar-
szałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Prezes Zarządu 
PKP S.A. oraz Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W Komitecie Naukowym pracowali: 
Prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (IK),
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Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Krakowska),
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska),
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska),
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska),
Prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska),
Prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska),
Prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska),
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska),
Prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska),
Dr inż. Andrzej Żurkowski (IK).
Patronat Medialny nad konferencją objęły czasopisma branżowe: Infra-

struktura Transportu, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Ko-
munikacyjny i Technika Transportu Szynowego.

Komitet Organizacyjny działał w następującym składzie: przewodnicząca 
- Józefa Majerczak, sekretarz organizacyjny - Janina Mrowińska, członkowie: 
Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik, Teresa Jaszczyszyn, Sergiusz Lisowski, Karol 
Nędza, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek, Włodzimierz Żmuda i Joanna 
Mitis.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:
− nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu i eks-

ploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu 
osób i rzeczy,

− uwarunkowania formalno - prawne, organizacyjne i ekonomiczne 
w aspekcie zapewnienia wymogów ochrony środowiska w realizacji 
kolejowych projektów inwestycyjnych,

− innowacyjne technologie, a ich wpływ na skrócenie czasu realizacji ko-
lejowych projektów inwestycyjnych oraz na zmniejszenie społecznych 
skutków inwestycji,

− usprawnienie realizacji projektów inwestycyjnych i obniżenie ich kosz-
tów poprzez racjonalizację przepisów prawa.

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:
− Kazimierz Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej,
− Stanisław Kogut - Senator RP,
− Adam Wielądek - Honorowy Przewodniczący UIC. 
Artykuły przygotowane na konferencję zostały wygłoszone i przedyskuto-

wane w VII sesjach merytorycznych, którym przewodniczyli:
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− dr inż. Andrzej Żurkowski (IK Warszawa),
− prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska), 
− dr hab. inż., prof. PW Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska),
− prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska),
− dr hab. inż., prof. PW Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska),
− dr inż. Maciej Puchała (Politechnika Krakowska),
− dr hab. inż., prof. PŚ Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska).
Artykuły przygotowane na konferencję po recenzji zostały opublikowane 

w Zeszycie Naukowo-Technicznym nr 154 (692 strony, 44 artykuły wygłasza-
ne, jeden artykuł sponsorowany), który otrzymali uczestnicy konferencji. Na 
konferencji wygłoszono również pięć referatów, które nie były zamieszczone 
w wydawnictwie.

W trakcie poszczególnych sesji prowadzona była ożywiona dyskusja, 
w wyniku której sformułowano wnioski z konferencji. Konferencja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, pozyskano wielu sponsorów. Złotym sponsorem 
konferencji były KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI S.A. Ofi cjalnymi 
Sponsorami były fi rmy:

− Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.,
− Geotronics Polska Sp. z o.o.,
− HOBAS System Polska Sp. z o.o.,
− PKP INFORMATYKA Sp. z o.o.,
− Przedsiębiorstwo Usługowo - Techniczne GRAW Sp. z o.o.,
− ThyssenKrupp GfT Polska Sp. z o.o.,
− TINES SPÓŁKA AKCYJNA,
− Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.,
− Zakład Instalacji Sanitarnych  i  Robót Inżynieryjnych „SANEL” Sp. z o.o.
Sponsorami konferencji były też fi rmy:
− BAHN TECHNIK WROCŁAW Sp. z o.o.,
− Getzner Werkstoffe GmBH,
− KZESO S.A. Kachowskie Zakłady Maszyn i Urządzeń Spawalni-

czych,
− Lhoist Polska Sp. z o.o. w Krakowie,
− OHL ŽS A.S. Spółka Akcyjna Odział w Polsce,
− MGGP S.A.,
− Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c.,
− PTU Polska Sp. z o.o.,
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− SIKA POLAND Sp. z o.o.,
− SCHWIHAG AG,
− Vigier Rail AG.
W czasie trwania konferencji fi rmy zaprezentowały swoje osiągnięcia i 

wyroby na specjalnie przygotowanych stoiskach wystawowych, wygłoszone 
zostały również prelekcje. 

Oprócz bogatej i interesującej części merytorycznej konferencji organizato-
rzy zadbali również o wypoczynek uczestników, organizując w pierwszym dniu 
uroczysty wieczór w restauracji hotelowej, a drugiego dnia kolację koleżeńską 
w Sałasie Holnym. Uczestnicy mieli też okazję wziąć udział w wycieczce tury-
stycznej na Gubałówkę połączonej ze zwiedzaniem maszynowni oraz zwiedzić 
Muzeum J.Kasprowicza „Harenda”. 

Opracowała: Janina Mrowińska
Sekretarz Organizacyjny Konferencji

J.Majerczak – główna organizatorka i „siła napędowa” konferencji
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Obrady – wygłaszanie referatów i prezentacji
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Na sali obrad

J.Majerczak w otoczeniu członków Komitetu Organizacyjnego
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Inne konferencje i seminaria

 II Forum Transportu Aglomeracyjnego nt. Plany mobilności jako na-
rzędzie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych aglome-
racji, Warszawa, 01.12.2010r.,
 IV Konferencja nt. Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej, organi-

zowana w dniu 15.12.2010r. przez Polską Izbę Producentów Urządzeń 
i Usług na Rzecz Kolei,
 Konferencja SKM w Trójmieście: Przyszłość i rozwój inwestycji, orga-

nizowana w dniach 11-12.01.2011r. w Gdyni przez Polską Izbę Produ-
centów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
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Z działalności 
Ośrodka Rzeczoznawstwa

Udział w przetargach

Ośrodek Rzeczoznawstwa działający przy naszym Oddziale w okresie 
01.09.2010r. – 20.12.2010r. uczestniczył w 11 przetargach:

Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data przetargu

1

Oferta na wykonanie analizy sytuacji rynkowej 
w krajowym drogowym przewozie osób w 
zakresie rozpoznania wielkości potoków 
pasażerskich i napełnień autobusów na wy-
branych ciągach komunikacyjnych i punktach 
pomiarowych Województwa Małopolskiego oraz 
poziomu zaspokojenia potrzeb przewozowych 
pasażerów w komunikacji autobusowej

Województwo Małopolskie przegrany wrzesień

2

Oferta na wykonanie wyceny wartości 7 szt. 
lokomotyw spalinowych SM42: SM42-079, 
SM42-533, SM42-543, SM42-580, SM42-757, 
SM42-1047, SM42-1103

PKP CARGO S.A. War-
szawa wygrany wrzesień

3

Oferta na wykonanie wyceny wartości rynkowej 
trzech lokomotyw spalinowych, tj.: SU46-15, 
SU46-31, SU46-35i, znajdujących się na terenie 
Dolnośląskiego Zakładu Spółki we Wrocławiu

PKP Cargo S.A.
Warszawa wygrany wrzesień

4

Oferta na wykonanie pomiaru natężenia ruchu 
drogowego w 2010 roku na skrzyżowaniach linii 
kolejowych z drogami wojewódzkimi admini-
strowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie wygrany wrzesień

5
Oferta na wykonanie badania ankietowego doty-
czącego zachowań komunikacyjnych w obszarze 
oddziaływania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Urząd Miasta Krakowa wygrany wrzesień

6

Oferta na wykonanie wyceny wartości rynkowej 
taboru kolejowego: lokomotywy parowej Ty42-
44 w Katowicach, tender lokomotywowy Ty42-
44 w Katowicach, lokomotywa parowa TKt 
48-27 w Rzeszowie oraz lokomotywa spalinowa 
SM40-10 w Lesznie

PKP CARGO S.A.
Warszawa wygrany październik

7

Oferta na przeprowadzenie badań ankieto-
wych w sprawie zachowań komunikacyjnych, 
preferencji i oceny komunikacji miejskiej wśród 
mieszkańców dwóch dzielnic Warszawy - Biało-
łęki i Targówka

Zarząd Transportu Miejskie-
go w Warszawie przegrany październik
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8

Oferta ma wykonanie studium komunikacyjnego 
dla możliwości wprowadzenia ruchu jednokie-
runkowego na obszarze ograniczonym ciągami 
ulic: Rybnickiej, Żwirki i Wigury, Lotników i 
Toruńskiej w dzielnicy Trynek miasta Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich
 w Gliwicach przegrany listopad

9

Oferta cenowa na wykonanie wyceny rynkowej 
75 sztuk wagonów typu 401Z, 426Za, wagonu 
podsuwnicowego, wagonu warsztatowo magazy-
nowego praz pociągu do wymiany nawierzchni 
torowej P95 UMP

PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. Zakład Maszyn 

Torowych 
w Krakowie

wygrany listopad

10

Oferta na wykonania poprawy matryc dokumen-
tacji urządzeń srk stacji Brzeszcze Jawiszowice 
po wymianie mechanicznych napędów zwrotni-
cowych na elektryczne w okręgu “BJw”

PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Zakład Linii Kolejo-

wych w Krakowie Pl. Matej-
ki 12, 31-157 Kraków

wygrany listopad

11 Oferta na wykonanie wyceny taboru kolejowego, 
20 sztuk lokomotyw ET22 w wersji 201Ek

PKP CARGO Biuro Taboru 
Ul. Grójecka 17 02-021 

Warszawa
wygrany grudzień

Zawarte umowy

W okresie 01.09.2010r. – 20.12.2010r. Ośrodek Rzeczoznawstwa działający 
przy naszym Oddziale podpisał 8 umów:

z dziedziny kolejnictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1

Wykonanie wyceny wartości 7 szt lokomotyw 
spalinowych SM42: SM42-079, SM42-533, 
SM42-543, SM42-580, SM42-757, SM42-1047, 
SM42-1103

PKP CARGO S.A. Warszawa A.Mutka

2

Wykonanie wyceny wartości rynkowej trzech 
lokomotyw spalinowych, tj.: SU46-15, SU46-31, 
SU46-35i, znajdujących się na terenie Dolnoślą-
skiego Zakładu Spółki we Wrocławiu

PKP Cargo S.A.
Warszawa A.Mutka

3

Wykonanie wyceny wartości rynkowej taboru 
kolejowego: lokomotywy parowej Ty42-44 w 
Katowicach, tender lokomotywowy Ty42-44 w 
Katowicach, lokomotywa parowa TKt 48-27 w 
Rzeszowie oraz lokomotywa spalinowa SM40-
10 w Lesznie

PKP CARGO S.A.
Warszawa A.Mutka

4

Wykonanie wyceny rynkowej 75 sztuk wagonów 
typu 401Z, 426Za, wagonu podsuwnicowego, 
wagonu warsztatowo magazynowego praz pocią-
gu do wymiany nawierzchni torowej P95 UMP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Maszyn Torowych

w Krakowie
A.Mutka

5

Wykonanie poprawy matryc dokumentacji 
urządzeń srk stacji Brzeszcze Jawiszowice po 
wymianie mechanicznych napędów zwrotnico-
wych na elektryczne w okręgu “BJw”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład 
Linii Kolejowych w Krakowie Pl. Matejki 

12, 31-157 Kraków
T.Kołodziejski 
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6 Wykonanie wyceny taboru kolejowego, 20 sztuk 
lokomotyw ET22 w wersji 201Ek 

PKP CARGO Biuro Taboru Ul. Grójecka 
17 02-021 Warszawa A.Mutka

z dziedziny inżynierii ruchu:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1

Wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego 
w 2010 roku na skrzyżowaniach linii kolejowych 
z drogami wojewódzkimi administrowanymi 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie G.Sapoń

z dziedziny transportu zbiorowego:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1
Wykonanie badania ankietowego dotyczącego 
zachowań komunikacyjnych w obszarze oddzia-
ływania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Urząd Miasta Krakowa G.Sapoń
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Z działalności 
całego SITK RP

Plenarne spotkanie członków Krajowego Klubu Miłoś-
ników Historii i Zabytków Transportu Starachowicach

Plenarne spotkanie członków KKMHiZT odbyło się w dniach 20 – 21 
września br. w Starachowicach. Organizatorem spotkania był Oddział SITK 
RP w Kielcach. W spotkaniu udział wzięło 25 członków Klubu oraz trzy osoby 
zaproszone, w tym Prezes Oddziału SITK w Kielcach – Wojciech Siarek. 

Zbiórka uczestników spotkania miała miejsce na Dworcu PKP w Skarżysku 
Kamiennej, skąd autokarem udali się oni do Starachowic, do Muzeum Przyrody 
i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazury, gdzie rozpoczęła się część seminaryjna 
spotkania. Członkowie Klubu wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez kusto-
sza Muzeum na temat Historia i teraźniejszość kolei wąskotorowych okolic 
Starachowic. Następnie uczestnicy zwiedzili najcenniejszy element tego mu-
zeum, to jest Zespól Wielkopiecowy z pierwszej polowy XIX wieku, najlepiej 
zachowany kompleks zakładów hutnictwa żelaza w Europie.

Uczestnicy z Krakowa przed jednym z eksponatów Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum
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W dalszej części spotkania organizatorzy umożliwili uczestnikom przejazd 
sześciokilometrową trasą zabytkowej Kolejki Wąskotorowej na trasie Staracho-
wice Wierzbnik do wsi Lipie. Kolej wąskotorowa w okolicach Starachowic była 
ściśle związana z miejscowymi zakładami hutniczymi i wydobywczymi rudy żela-
za jak również z tartakami i ładowniami drewna. Koledzy z Oddziału w Kielcach. 
M.in. kol. Tomasz Węgrowski ciekawie zapoznawali uczestników z problemami 
renowacji trasy kolei oraz zabytkowych lokomotywek i wagonów.

Przejazd uczestników zabytkową trasa kolejki wąskotorowej Starachowice – Lipie

Ale to jeszcze nie koniec poznawania ciekawostek regionu w pierwszym 
dniu spotkania. Jadąc autokarem w kierunku Nadleśnictwa Marcule, uczestnicy 
spotkania mieli możliwość obejrzenia opactwa Cysterskiego w Wąchocku z XIII 
wieku, gdzie m.in. znajduje się krypta grobowa majora Jana Piwnika „Ponu-
rego” – legendarnego przywódcy Świętokrzyskich Zgrupowań AK, a także 
ruin walcowni blach w Nietulisku, cennego zabytku techniki, zbudowanej 
w latach czterdziestych XIX wieku. Była ta budowla starannie zaplanowanym 
założeniem urbanistycznym z osiedlem przemysłowym i układem wodnym 
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doprowadzającym wodę z rzeki Kamiennej do walcowni i odprowadzającym 
wodę do rzeki Świśliny poprzez skomplikowany układ kanałów. Ten historyczny 
układ wodny jest do dziś kompletnie zachowany, wymaga jedynie odczysz-
czenia i udrożnienia i - jak się dowiedzieliśmy – są czynione starania w tym 
kierunku. Na początku XIX wieku była to największa na ziemiach Królestwa 
Polskiego walcownia żelaza.

Ruiny Walcowni w Nietulisku

Most zabytkowy – element systemu kanałów doprowadzających wodę do Walcowni w Nietulisku
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W Marculach, w Lasach Puszczy Iłżeckiej, na terenach należących do 
Nadleśnictwa uczestnicy odwiedzili urządzone tam Centrum Edukacji Przy-
rodniczej im. ks. bp. Jana Chrapka, które rozpoczęło działalność nie tak dawno, 
bo dopiero jesienią 2006 roku. Uczestnicy zwiedzili tam Arboretum (ogród 
dendrologiczny), gdzie na terenie ok. 7 ha nasadzono około 3 tysiące roślin 
ze strefy klimatu umiarkowanego: drzew, krzewów, bylin, ziół. Zobaczyliśmy 
tam niewątpliwa atrakcję ogrodu – jedyny zegar słoneczny równikowy. Jest 
on wykonany w kształcie obręczy i stanowi odwrócenie tradycyjnego zegara 
słonecznego. Tutaj cyferblat rzuca cień na gnomon, a odczyt jest prosty dzięki 
zastosowaniu czytelnych cyfr wyciętych na obręczy zegara.

Obrady prezydium Klubu MHiZT w Starachowicach (kol. T.Sułek, M.Fijołek, J.Hydzik)

Po tak ciekawym dniu uczestnicy spotkania zostali przewiezieni na kolację 
i nocleg do Hotelu w Brodach Iłżeckich. Tutaj w godzinach wieczornych odbyło 
się zebranie Prezydium Klubu, w którym uczestniczyli koledzy: Jerzy Hydzik, 
Marian Fijołek, Tadeusz Sułek oraz zaproszona Anna Bryksy (pozostali człon-
kowie Prezydium - Adam Kotuszewski i Teresa Jaszczyszyn byli nieobecni). 
W czasie obrad Prezydium omówiono następujące tematy:
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− przekazano informację o stanie ilościowym członków Klubu zgłoszo-
nych na nową kadencję oraz o wyborach do władz Klubu,

− ustalono harmonogramu spotkań w 2011 roku,
− omówiono sprawy składania wniosków na Odznakę „Przyjaciel Zabyt-

ków Transportu”,
− omówiono sprawy różne, a wśród nich sprawy dotyczące: publikacji 

członków Klubu, zbierania materiałów do wydawnictwa na 10-lecie 
Klubu przypadające w 2010 roku, rozliczenia działalności Klubu ze 
spotkania w Warszawie oraz omówienia porządku spotkania członków 
Klubu w dniu 21 września.

W drugim dniu spotkania, w godzinach rannych odbyło się zebranie człon-
ków Klubu. Program zebrania obejmował:

− wybory uzupełniające do Zarządu Klubu,
− informację na temat realizacji wniosków podjętych na ostatnim zebra-

niu Klubu,
− przedstawienie planu pracy na rok 2011,
− informację o kolejnym spotkaniu w Warszawie (dotyczącym postaci 

prof. Brandta, budowniczego kolei Tarnowskie Góry – Gdynia w la-
tach międzywojennych) i kolejnym w Poznaniu, w pierwszym kwartale 
2011 roku,

− sprawy wniesione.
W czasie zebrania ustalono, że Klub zrzesza 49 członków z 21 Oddziałów 

(jest to stan na 15 września br.). Zarząd Krajowy SITK wyznaczył kol. Jerzego 
Hydzika (Oddział SITK w Krakowie) na przewodniczącego Klubu MHiZT. 
Kol. J Hydzik zaproponował do Zarządu Klubu kandydatury następujących 
członków: 

- Adama Kotuszewskiego (O/Warszawa) na zastępcę przewodniczącego,
- Mariana Fijołka (O/Łódź) na członka Zarządu Klubu,
- Tadeusza Sułka (O/Kielce) na członka Zarządu Klubu,
- Teresę Jaszczyszyn (O/Kraków) na członka Zarządu Klubu,
- Annę Bryksy (O/Kraków) na członka Zarządu Klubu,
Obecni na zebraniu wyrazili zgodę, a nieobecni takie zgody nadesłali na 

piśmie. Głosowano jawnie, na każdą kandydaturę oddzielnie. W głosowaniu 
jednogłośnie wybrano zaproponowanych członków do Zarządu Klubu. Zebrani 
zobowiązali wybrany Zarząd do dokonania wyboru sekretarza Klubu i przedsta-
wienia go na następnej sesji Klubu. Najbliższe spotkanie Klubu zaplanowano 
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w listopadzie br. w Warszawie, a kolejne, zgodnie z poprzednimi ustaleniami 
w marcu 2011 roku w Poznaniu. Spraw wniesionych nie było.

W drugim dnia pobytu na Ziemi Świętokrzyskiej organizatorzy zapropono-
wali zwiedzanie prehistorycznych kopalni krzemienia pasiastego w miejscowo-
ści Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Jura Parku w Bałtowie. 
Zespól prehistorycznych kopalń w Krzemionkach, odkrytych w 1922 roku przez 
geologa Jana Samsonowicza zajmuje powierzchnię 78,5 ha. Znajduje się tam 
ponad 4500 kopalń, których głębokość sięga 9 metrów. Kopalnie te pracowały 
przez znaczną część neolitu i we wczesnej epoce brązu to jest około 3900 do 
1600 roku p.n.e. Podziemne wyrobiska drążono ręcznie, a wydobyty krzemień 
służył do wyrobu siekierek. Obecnie teren kopalń objęty jest rezerwatem 
archeologicznym i przyrodniczym. Dla zwiedzających przygotowywano od 
1979 roku specjalną podziemną trasę turystyczną o długości ok. 700 metrów 
prezentującą wnętrza neolitycznych kopalń, rekonstrukcję obozowisk górników 
i pracowni krzemieniarskich oraz zadaszonego szybu górniczego sprzed 5000 
lat. Trzeba przyznać, że kopalnia robi ogromne wrażenie na zwiedzających, 
uświadamiając jak ciężka i mozolna była to praca, wymagająca wielkiej odwagi 
i determinacji. 

Wejście do kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich
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Następnie uczestnicy udali się do Bałtowa koło Ostrowca Świętokrzyskie-
go, gdzie na obszarze około 3 hektarów urządzony został pierwszy w Polsce 
Jura Park. W rejonie tym już od lat siedemdziesiątych XX wieku znajdowano 
ślady największych stworzeń w dziejach ziemi – dinozaurów. W Jura Parku 
prezentowanych jest ponad 70 modeli naturalnej wielkości modeli dinozaurów, 
z których największy – sejsmozaur posiada 47 m długości.

Spotkanie członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków 
Transportu w Starachowicach i na Ziemi Świętokrzyskiej zakończyło się 
obiadem w hotelu oraz pożegnaniem przez organizatorów z Oddziału SITK 
w Kielcach. Organizatorom, a szczególnie Sekretarzowi Oddziału w Kielcach 
kol. Teresie Cyzowskiej i kol. Tomaszowi Węgrowskiemu należą się wyrazy 
uznania za wspaniałe przygotowanie organizacyjne, merytoryczne i krajoznaw-
cze całej imprezy, jak również za stworzenie miłej, koleżeńskiej atmosfery. 
Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu Klubu.

Opracowała: Anna Bryksy
Członek Zarządu Oddziału

Seminarium Sekretarzy i Księgowych SITK w Ostro-
wie Wielkopolskim

Seminarium sekretarzy i księgowych SITK odbyło się w dniach 24, 25 i 26 
września w Ostrowie Wielkopolskim. Organizacji spotkania podjął się kol. 
Seweryn Kaczmarek, Prezes Oddziału w Ostrowie Wlkp. Uczestnicy spotkania 
zakwaterowani zostali w Kompleksie Hotelowym „Borowianka”. 

Nasz Oddział reprezentowany był przez: Janinę Mrowińską – Sekretarza 
Oddziału oraz Danutę Schwertner – Zastępcę Sekretarza Oddziału. W semina-
rium wzięło udział 48 osób z 21 Oddziałów i z Zarządu Krajowego. 

Na ofi cjalne otwarcie przybył Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
Radosław Torzyński, który przedstawił dwie prezentacje: pierwszą na temat 
modernizowanego układu komunikacyjnego Ostrowa Wielkopolskiego, dru-
gą dotyczącą kolei dużych prędkości w aglomeracji kalisko – ostrowskiej. 
Następnie przedstawiciel Firmy Almot zaprezentował premierową kolekcję 
motocykli Junak. 

W programie merytorycznym dla sekretarzy i księgowych przewidziano 
szkolenie dotyczące księgowości w zakresie najnowszych ustaw i rozporządzeń 
związanych z prowadzeniem dokumentacji fi nansowej i gospodarczej w Od-
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działach. Szkolenie prowadziła Konsultantka Pani Arleta Nowicka. Omówiła 
ona następujące zagadnienia:

− podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej,
− działalność statutowa i gospodarcza organizacji pozarządowych,
− zasady i polityka rachunkowości,
− dokumenty księgowe,
− terminy wykonania obowiązków w zakresie ustawy o rachunkowości,
− zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym i VAT,
− dotacje, darowizny a podatek VAT.
Po wysłuchaniu prezentacji słuchacze zadawali pytania, niestety nie na 

wszystkie pytania prowadząca nie potrafi ła udzielić jednoznacznej odpowie-
dzi. Organizatorzy uzgodnili z konsultantką, iż wszystkie nurtujące pytania 
zostaną przekazane na piśmie i w drugim dniu P. Nowicka udzieli na nie 
odpowiedzi. 

W drugim dniu spotkanie rozpoczęło się od części związanej z zagadnie-
niami księgowymi. Udzielona zostały wyczerpujące, fachowe odpowiedzi na 
wszystkie zadane wcześniej pytania. Najwięcej emocji wzbudziły zagadnie-
nia związane z rozliczaniem delegacji dla Członków Zarządu i pozostałych 
członków nie będących pracownikami SITK. Istotne jest, aby stosowny zapis 
regulujący tę kwestię pojawił się w statucie. 

W dalszej części spotkania rozpoczęły się obrady z Sekretarzem Gene-
ralnym Bolesławem Szpetmanem. Poinformował on wszystkich o tym, że 
pełni funkcję Sekretarza Generalnego tylko do końca września br. Na jego 
miejsce został powołany kol. Grzegorz Małetka, który przejmie tę funkcję 
od 1 października br. Zaapelował do wszystkich sekretarzy o dotrzymanie 
terminu przesyłania do Zarządu Krajowego sprawozdań rocznych z dzia-
łalności Oddziałów. W nowym formularzu będą wprowadzone zmiany, 
mianowicie w strukturze wiekowej członków zostanie uściślony przedział 
wiekowy: 20 - 30 lat, 30 – 40 lat itd. 

Kol. Szpetman w dalszej części dyskusji poprosił zebranych o wyraże-
nie swojej opinii na temat regulaminu przyznawania Ernestów, prosił też 
o wyrażenie opinii, czy nagroda powinna być przyznawana: co rok, dwa, 
trzy czy cztery lata. Większość zebranych opowiedziała się za czwartym 
wariantem. Następnie zaapelował o przysyłanie uwag do dwóch wariantów 
uchwały dotyczącej współfi nansowania wspólnych działań, które zostały 
przekazane do Oddziałów. 
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Organizator szkolenia Prezes Oddziału SITK w Ostrowie Seweryn Kar-
czmarek zapewnił uczestnikom także program rekreacyjny. W pierwszym 
dniu spotkania zostali oni zaproszeni do Pałacu Myśliwskiego w Antoninie 
- byłej posiadłości Radziwiłłów - na krótki spacer z przewodnikiem po par-
ku i rezerwacie przyrody „Wydymacz”, następnie na koncert fortepianowy 
utworów Chopina, który został przygotowany specjalnie dla uczestników 
spotkania w Pałacu Radziwiłłów. Piękne wnętrza pałacu w Antoninie, wspa-
niała muzyka w wykonaniu młodego, ale już uznanego pianisty stworzyły 
szczególny nastrój. Były to urocze chwile. Wszyscy zostali poczęstowani 
kawą, herbatą i ciasteczkami. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja 
z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Antoniego Szydły. Wspaniałą oprawę 
muzyczną zapewniło Studio wokalne Art. – Musica Ewa Borowicz działające 
w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp.

W drugim dniu uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia Muzeum 
Ziemiaństwa znajdującego się w Zespole Pałacowo - Parkowym w Dobrzy-
cy, następnie zwiedzano lotnisko Aeroklubu w Michalkowie. Wieczorem 
w restauracji Zielona Laguna znajdującej na terenie Ośrodka rekreacyjno 
- wypoczynkowego „Piaski-Szczygliczka” odbyła się uroczysta kolacja 
koleżeńska. 

Na kolejne spotkanie sekretarzy i księgowych Oddziałów SITK RP 
w roku 2011 zaprosiła wszystkich kol. Ewa Ciesielska - Sekretarz Oddziału 
w Łodzi. 

Opracowała: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału 

Poniżej zamieszczamy pismo, jakie przyszło do Oddziału SITK w Krakowie 
od Ryszarda Boślaka - Sekretarza Oddziału w Ostrowie Wlkp. z podziękowa-
niami za udział w spotkaniu.
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Na sali obrad

J.Mrowińska i D.Schwertner na motocyklach marki Junak prezentowanych w czasie spotkania przez firmę ALMOT
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Uczestnicy w Rezerwacie Wydymacz w Antoninie 
(na pierwszym planie D.Schwertner)

J.Mrowińska przed pałacykiem myśliwskim Radziwiłłów w Antoninie i w jego pięknym wnętrzu na tle kominka


