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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Lipiec 2016
Data Godzina Spotkanie Osoby 

odpowiedzialne

05 lipca 16 .00 Spotkanie z Księgową w siedzibie Oddziału, ul. Siostrzana L.Żakowska, 
J.Mrowińska

05 lipca 17 .00 Spotkanie zespołu ds. przygotowania Wystawy 
Jubileuszowej w siedzibie Oddziału, ul. Siostrzana

L.Żakowska, 
M.Błeszyński

06 lipca  Spotkanie z Redaktorami Monografii Jubileuszowej L.Żakowska

11 lipca  Przekazanie do MOIIB podsumowania szkoleń za I półrocze 
2016 roku biuro

11 lipca 17 .00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana L.Żakowska, 
J.Mrowińska

21 lipca 17 .00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana L.Żakowska, 
J.Mrowińska

Sierpień 2016
Data Godzina Temat Osoby 

odpowiedzialne

2 sierpnia 12.00-
16 .00

Spotkanie organizacyjne w sprawie wydawnictw 
jubileuszowych i konferencji jubileuszowej

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

4 sierpnia 12 .00 Spotkanie uczestników Wyprawy Jubileuszowej do Tybetu 
w siedzibie Oddziału, ul. Siostrzana L.Żakowska

24-28 
sierpnia  Wyjazd techniczno-integracyjny „Pożegnanie lata 2016”

Koło 
w Politechnice 
Krakowskiej, 

T.Kulpa
29 

sierpnia 17 .00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana L.Żakowska, 
J.Mrowińska

30 
sierpnia 10 .00 Spotkanie z przedstawicielem Hotelu Mercure Kasprowy – 

negocjacje dotyczące konferencji kolejowej
J.Mrowińska, 

J.Hydzik
31 

sierpnia  Spotkanie recenzentów i redaktorów Zeszytów Naukowo – 
Technicznych Oddziału L.Żakowska
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Wrzesień 2016
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
04 

września  Spotkanie organizacyjne w sprawie konferencji i wystawy 
jubileuszowej L.Żakowska

07 
września 17 .00 Spotkanie Komisji Konkursu Fotograficznego J.Mrowińska,

P.Sapoń
08 

września 11 .00 Spotkanie organizacyjne Gali Jubileuszowej w Grand 
Hotelu

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

11 
września 12 .00 Otwarcie wystawy Jubileuszowej „70 lat mobilności  

w Krakowie” L.Żakowska

12 
września 17 .00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana L.Żakowska, 

J.Mrowińska
13 

września 12 .00 Posiedzenie Rady Prezesów połączone z wręczeniem 
nominacji w konkursie ERNEST za rok 2015 L.Żakowska

14 
września 18 .00 Próba generalna Gali Jubileuszowej w Grand Hotelu

L.Żakowska, 
J.Mrowińska, 
W.Starowicz

15 
września 9 .00 Międzynarodowa Konferencja „Stowarzyszenia i 

Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności” L.Żakowska

15 
września 16 .30 Gala Jubileuszowa SITK w Grand Hotelu L.Żakowska, 

J.Mrowińska
15-16 

września  I Międzynarodowe seminarium parkingowe A.Szarata,
A.Bujak

18-27 
września  Wyprawa Jubileuszowa do Chin i Tybetu L.Żakowska, 

J.Mrowińska
19-20 

września 10 .30 Spotkanie plenarne Krajowego Klubu Miłośników Historii  
i Zabytków Transportu w Łodzi J.Hydzik

24 
września  Rodzinny Piknik TranSPORTOWY na stadionie sportowym 

LKS Pasternik Ochojno
T.Kulpa,
P.Sapoń

27 
września 14 .00 Jubileusz 70-lecia Oddziału SITK w Katowicach, Dom 

Technika NOT, Katowice ul. Podgórna 4 Z.Marzec

30 
września  Konkurs Kronikarzy SITK organizowany przez Oddział 

SITK RP w Słupsku M.Błeszyński

30 
września  Przekazanie II raty składki członkowskiej do Zarządu 

Krajowego Biuro

Październik 2016
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
03 

października 17 .30 Uroczystość „Święto Oddziału SITK RP w Rzeszowie” M.Szałkowski

03-07 
października

15.00 - 
20 .00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

10 
października 17 .00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana L.Żakowska, 

J.Mrowińska
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15 
października 10 .00 Konferencja „140 lat kolei w Nowym Sączu”, Sala 

Posiedzeń, Ratusz Miasta Nowy Sącz M.Błeszyński

15 
października 17 .00 Dzień Budowlanych 2015 - Uroczysta Gala w Operze 

Krakowskiej L.Żakowska

18-19 
października  Spotkanie plenarne Krajowego Klubu Miłośników 

Historii i Zabytków Transportu w Kielcach J.Hydzik

19 
października  

Konferencja współorganizowana z Zarządem Krajowym 
SITK RP nt: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, 
budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych”, 
Politechnika Krakowska, sala konferencyjna „Kotłownia”

M.Błeszyński,
L.Żakowska

25 
października 16 .30

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

J.Mrowińska, 
J.Majerczak

Listopad 2016

Data Godzina Temat Osoby
odpowiedzialne

4 
listopada 11 .00 Zwiedzanie zajezdni tramwajowej Kraków Podgórze 

zorganizowane przez Koło w PNUIK K.Gawłowski

14 
listopada 17 .00 Posiedzenie Zarządu Oddziału w siedzibie Oddziału,  

ul. Siostrzana
L.Żakowska, 
J.Mrowińska

15 
listopada 16 .30

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

J.Mrowińska,
J.Majerczak

16 
listopada 16 .30 Zebranie Koła Grodzkiego w siedzibie Oddziału, 

ul. Siostrzana
J.Mrowińska 
W.Rudnicka

30 
listopada  

XV edycja Konferencji Naukowo – Technicznej nt: 
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania 
w transporcie szynowym”, Zakopane

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 11 lipca 2016r.
§	Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął protokół nr 

8(82)/2016 z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2016 r.
§	Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego po-

siedzenia Zarządu.
§	Zarząd przedyskutował sprawy organizacyjne związane z obchodami 

Jubileuszu 70-lecia Oddziału (postęp prac nad przygotowaniem wydaw-
nictw jubileuszowych, ustalenie zawartości merytorycznej monografii 
oddziału, sprawy organizacyjne i finansowe wyprawy jubileuszowej do 
Tybetu, organizacja konferencji „Stowarzyszenia dla Zrównoważonej 
Mobilności”, postęp prac w przygotowaniu wystawy jubileuszowej, 
podjęcie decyzji w sprawie wniosków o odznaczenia stowarzyszenio-
we, sprawy sponsoringu Jubileuszu, opracowanie listy gości Gali Jubi-
leuszowej).

§	Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek kol. Anny Reszczyk, Przewod-
niczącej Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie, o przyznanie zapomo-
gi losowej koleżance z Koła oraz zwolnienie jej ze składek członkow-
skich w roku 2016. 

§	Omówiono sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Między-
narodowego Seminarium Parkingowego (Kraków, 16 - 17.09.2016 r.).

§	Kol. M.Błeszyński poinformował o planowanej w dniu 15.10.2016 r. 
w Nowym Sączu konferencji nt. 140 lat kolei w Nowym Sączu oraz 
o planowanym w listopadzie br. seminarium nt. 160-tej rocznicy uru-
chomienia linii kolejowej do Tarnowa.

§	Wiceprezes Z.Marzec poinformował o przebiegu seminarium nt: Pokaz 
pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN), 
które odbyło się w dniu 24.06.2016r.

§	Kol. J.Mrowińska przekazała informację ze spotkania z księgową Od-
działu. 
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Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 21 lipca 2016r.
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 9(83)/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.
§	Sekretarz Oddziału J.Mrowińska poinformowała o realizacji uchwał 

i postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
§	Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z obchodami Jubile-

uszu 70-lecia Oddziału.
§	Rozpatrzono wniosek przewodniczącego Koła w Politechnice Krakow-

skiej o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu techniczno-integra-
cyjnego Pożegnanie lata 2016 organizowanego przez Koło w dniach 
24 – 28.08.2016 r. Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie 
przyznał uczestnikom wyjazdu dofinansowanie do kosztów transportu.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przyjęciu do Koła Grodzkiego kol. Anny Bujak.

§	Poinformowano o konsultacjach i ustaleniach z księgową Oddziału na 
temat sposobu rozliczania finansów związanych z wyjazdami technicz-
nymi organizowanymi przez Oddział. 

§	Poinformowano o otrzymaniu materiałów i wniosków z konferencji nt.: 
Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego organizowanej przez Poli-
technikę Świętokrzyską w dniach 11-13.05.2016 roku w Kielcach do 
ewentualnego wykorzystania z prośbą o uwagi i komentarze dotyczące 
konferencji.

§	Kol. M.Szałkowski poinformował o zatwierdzeniu przez Zarząd Krajo-
wy wszystkich wniosków o odznaczenia złożonych przez Oddział.

§	Omówiono kwestię współorganizowania przez Oddział w Krakowie 
konferencji nt.: Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie 
i utrzymaniu rozjazdów kolejowych (Kraków, 19.10.2016 r.).

§	Kol. M.Szałkowski poinformował o ukazaniu się pierwszego nume-
ru nowego czasopisma wydawanego przez nasze Stowarzyszenie pt.: 
Transport i logistyka. Porty. Czasopismo wydawane jest przez Oddział 
SITK RP w Szczecinie.

§	Kol. M.Szałkowski poinformował o podjęciu przez Zarząd Krajowy 
prac związanych z porządkowaniem uregulowań związanych z nagro-
dami i odznaczeniami.

§	Zarząd złożył życzenia imieninowe kol. Robertowi Szocie (7 czerwca).
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Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 29 sierpnia 2016r.
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyję-

cie Protokołu nr 10 (84)/2016 z dnia 21 lipca 2016 r.
§	Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego po-

siedzenia Zarządu. 
§	Zarząd przedyskutował sprawy organizacyjne związane z obchodami 

Jubileuszu 70-lecia Oddziału.
§	Omówiono stan przygotowań do I Międzynarodowego Seminarium 

Parkingowego (Kraków, 16.10.2016 r.).
§	Poinformowano o Konkursie Kronikarzy SITK organizowanym 

w Słupsku w dniu 30.09.2016 r., podjęto decyzję w sprawie delegowa-
nia kronikarzy z Oddziału do wzięcia udziału w spotkaniu.

§	Poinformowano o planowanym w dniu 13.09. br. posiedzeniu Rady 
Prezesów w Domu Technika NOT w Warszawie. połączonym z wrę-
czeniem nominacji w konkursie ERNESTY. Wyznaczono delegata 
z Oddziału, który weźmie udział w uroczystości (kol. J.Majerczak i kol. 
J.Bąkowski).

§	Przedyskutowano sprawy związane z organizacją II Rodzinnego Pikni-
ku TranSPORTOWEGO, który zaplanowano w dniu 24.09. br. na sta-
dionie sportowym LKS Pasternik Ochojno. Ustalono zasady udziału 
i odpłatności dla uczestników imprezy.

§	Poinformowano o zaproszeniu na III Mistrzostwa Strzeleckie MOIIB 
o puchar Przewodniczącego Rady MOIIB w Krakowie (Strzelnica Pa-
sternik, 27.09. br.).

§	Przedyskutowano zasady kontaktów mailowych członków Zarządu 
Oddziału.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 września 2016r.
§ Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyję-

cie Protokołu nr 11(85)/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
§	Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego po-

siedzenia Zarządu. 
§	Zarząd przedyskutował sprawy organizacyjne związane z obchodami 

Jubileuszu 70-lecia Oddziału. 
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 

o przyjęciu do Koła Grodzkiego kol. Katarzyny Gdowskiej.
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Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 październi-
ka 2016r.
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyję-

cie Protokołu nr 12(86)/2016 z dnia 12 września 2016 r.
§	Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego po-

siedzenia Zarządu. 
§	Zarząd dokonał podsumowania organizacji Jubileuszu 70-lecia Oddzia-

łu i omówił rozliczenie finansowe tego wydarzenia.
§	Poinformowano o sprawach finansowych związanych z I Międzynaro-

dowym Seminarium Parkingowym (Kraków, 16.09.2016 r.).
§	Kol. Paulina Sapoń przekazała informację o przebiegu II Rodzinnego 

Pikniku TranSPORTOWEGO, który odbył się w dniu 24.09. br. na sta-
dionie sportowym LKS Pasternik Ochojno. Omówiono sprawy finanso-
we Pikniku. 

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o wsparciu finansowym Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Nie-
pełnosprawnych „Pomóż i Ty” poprzez zakup karnetów świątecznych 
za kwotę 60 zł. 

§	Kol. M.Błeszyński przekazał informację dotyczącą stanu przygotowań 
do konferencji nt: 140 lat kolei w Nowym Sączu organizowanej w No-
wym Sączu w dniu 15.10.2016 r.

§	Prezes L.Żakowska przekazała informację na temat konferencji orga-
nizowanej przez Zarząd Krajowy SITK RP nt.: Nowoczesne techno-
logie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych, 
współorganizowanej przez Oddział, która odbędzie się w Politechnice 
Krakowskiej w dniu 19.10.2016 r.

§	Kol. Janina Mrowińska przekazała informację na temat stanu przy-
gotowań do XV Konferencji nt: Nowoczesne technologie i systemy 
zarządzania w transporcie szynowym, planowanej w dniach 30.11 - 
02.12.2016 r. w Zakopanem.

§	Kol. M.Błeszyński poinformował o przebiegu zorganizowanego 
w dniach 30.09 – 01.10.2016 r. przez Oddział w Słupsku Konkursu Kro-
nikarzy SITK i konkursu na najlepszego Kronikarza 70-lecia. Zarząd 
przedyskutował sprawę wystąpienia do Zarządu Krajowego w sprawie 
zmiany regulaminu konkursu.



12 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

§	Poinformowano o planowanym w dniach 18 -19.10.2016 r. spotkaniu 
KKMHiZT organizowanego przez Oddział w Kielcach. Zarząd podjął 
decyzję o oddelegowaniu przedstawicieli Klubu do uczestnictwa w tym 
wydarzeniu. 

§	Prezes L.Żakowska poinformowała o zawartej trójstronnej umowie 
o współpracy SITK RP ze Stowarzyszeniem SWISS ENGINEERING 
Geneva. Porozumienie zostało zawarte w dniu 15.09.2016 r. podczas 
Jubileuszu Oddziału. Podpisane porozumienie ze strony SITK RP było 
reprezentowane przez Prezesa SITK RP prof. Janusza Dyducha oraz 
Prezes Oddziału w Krakowie Lidię Żakowską, SWEES ENGINE-
ERING reprezentowała p. Ivette Ramos – Prezes SE Geneva.

§	Kol. Z.Marzec przekazał relację ze spotkania 70-lecia Oddziału SITK 
RP w Katowicach, które odbyło się w dniu 27.09.2016 r.

§	Poinformowano o otrzymanej z KR FSNT NOT prośbie w sprawie 
zgłaszania kandydatów do prac w komisji przygotowującej obchody 
jubileuszu 110-lecia Krakowskiego Domu Technika.

§	Przekazano zaproszenie na Forum Sterowanie ruchem drogowym orga-
nizowane w dniach 13-14.10. br. 

§	Kol. M.Błeszyński poinformował o otrzymanym od Prezesa NOT 
w Tarnowie zaproszeniu na bezpłatną konferencję nt: Inwestycje w tar-
nowski węzeł kolejowy i szybką trakcję PKP 2014-2016 organizowaną 
w dniu 24.10. br. w Domu Technika NOT w Tarnowie.

§	Przekazano zaproszenie na ogólnopolską konferencję BIM w Infra-
strukturze Drogowej i Kolejowej, organizowanej w dniach 08-09.11. br. 
w Gliwicach.

§	Zarząd podjął decyzję, że tegoroczne spotkanie gwiazdkowe Oddziału 
odbędzie się w dniu 19.12.2016 r. w Hotelu Europejskim. Spotkanie 
połączone będzie z Jubileuszem Kolegów Janusza Kucharskiego i Sta-
nisława Wacławika.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 14 listopada 
2016r .
§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyję-

cie Protokołu nr 13 (87)/2016 z dnia 10 października 2016 r.
§	Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego po-

siedzenia Zarządu dotyczących spraw organizacyjnych związanych 
z Jubileuszem.
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§	Kol. Marek Błeszyński przekazał relację z przebiegu konferencji 140 
lat kolei w Nowym Sączu zorganizowanej z inicjatywy Oddziału w No-
wym Sączu w dniu 15 października 2016 r.

§	Kol. Janina Mrowińska przedstawiła wynik obsługi finansowej I Mię-
dzynarodowego Seminarium Parkingowego, którą prowadziło Biuro 
Oddziału.

§	Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji ds. Seniorów i Pomocy 
Koleżeńskiej KR FSNT NOT o finansowe wsparcie działalności Komi-
sji.

§	Kol. Janina Mrowińska przekazała informację na temat stanu przygo-
towań do XV konferencji nt: Nowoczesne technologie i systemy zarzą-
dzania w transporcie szynowym planowanej w dniach 30 listopada - 02 
grudnia 2016 r. w Zakopanem.

§	Kol. Marek Błeszyński przekazał informację na temat przygotowań do 
seminarium 160 lat kolei w Tarnowie organizowanego w dnu 26 listo-
pada br. w Tarnowie.

§	Zarząd omówił sprawę przygotowania planu konferencji i seminariów 
w roku 2017.

§	Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem gwiazd-
kowym w dniu 19.12. br. w Hotelu Europejskim.

§	Zarząd przedyskutował przedstawione przez kol. Marka Błeszyńskiego 
sprawozdanie z działalności Biura Ekspertyz za rok 2016.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie dokonał przyjęcia 
do Koła Grodzkiego kol. Mariusza Zarembę oraz skreślił z listy człon-
ków kol. Karolinę Forczek (Cichońską), Jakuba Klimkiewicza, Mag-
dalenę Piwowarczyk (Ożóg) i Wojciecha Tracza z Koła w Politechnice 
Krakowskiej.

§	Podjęto decyzję w sprawie zasad dystrybucji w Oddziale Monografii 
Jubileuszowej.

§	Rozpoczęto prace nad zaktualizowaniem regulaminu i zasad oceny 
prac dyplomowych w konkursie Oddziału na najlepszą pracę dyplomo-
wą dla uczelni wyższych Krakowa.

§	Na wniosek kol. A.Kollbeka Zarząd wstępnie przedyskutował formę 
nagrodzenia najbardziej aktywnych osób pracujących przy przygoto-
waniu Jubileuszu, szczególnie przy przygotowaniu Monografii.
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Konferencje i seminaria 
organizowane przez SITK RP 

Oddział w Krakowie
Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja „Stowa-

rzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobil-
ności”

W dniu 15 września 2016 roku odbyła się Międzynarodowa Jubileuszowa 
Konferencja nt. Stowarzyszenia i Organizacje NGO na rzecz zrównoważonej 
mobilności zorganizowana przez Oddział SITK w Krakowie. Współorga-
nizatorami konferencji, która towarzyszyła Jubileuszowi 70-lecia Oddziału 
SITK w Krakowie byli: Urząd Miasta Krakowa, Zakład Transportu Politech-
niki Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie.

W konferencji udział wzięło 64 uczestników, obrady odbywały się w Sali 
Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych. Wraz z rozpo-
częciem konferencji, głos zabrali przedstawiciele organizatorów konferencji 
oraz zaproszeni goście.

Z ramienia Urzędu Miasta konferencję otworzył Prezydent Miasta Krako-
wa, prof. Jacek Majchrowski. W krótkim przemówieniu powitał gości oraz 
wyraził podziękowania za zainteresowanie konferencją, która zgromadziła 
osoby z różnych środowisk branży transportowej – nauki, praktyki a także 
organizacji pozarządowych.

W kolejnym wystąpieniu Prezes SITK RP prof. Janusz Dyduch przedstawił 
potencjał Stowarzyszenia, które jako stowarzyszenie ogólnopolskie obchodzi 
w tym roku, wraz z kilkoma oddziałami w kraju, jubileusz 70-lecia.

Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, prof. Lidia Żakowska przywitała 
wszystkich uczestników konferencji, w szczególności Zastępcę Prezydenta Mia-
sta Krakowa Tadeusza Trzmiela, którego wsparcie przyczyniło się do realizacji 
konferencji. Prezes powitała również przybyłych przedstawicieli Politechniki 
Krakowskiej – J.M. Rektora prof. Jana Kaziora oraz Dziekana Wydziału Inży-



15INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

nierii Lądowej prof. Andrzeja Szaratę oraz zasłużonych dla transportu profe-
sorów: Andrzeja Rudnickiego i Wiesława Starowicza - Prezesa Honorowego 
Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący MOIIB 
dr Stanisław Karczmarczyk. W swoim wystąpieniu pani Prezes powitała też 
gości z zagranicy, którzy w trakcie konferencji prezentowali doświadczenia 
zagraniczne w zakresie kształtowania zrównoważonej mobilności: p. Yvette 
Ramos - Prezes Swiss Engineering Geneva, profesora socjologii transportu 
Ralfa Rissera oraz psychologa transportu dr Christine Chaloupka z Wiednia, 
a także gości z Azji, p. Sangeete Wij - Prezes Stowarzyszenia WISE z New 
Delhi (Indie) oraz p. Mizue Y. Kissho z Tokio (Japonia) - Wiceprezes Science 
Studio Marie, które przedstawiły uczestnikom konferencji bardziej orientalne 
doświadczenia. Pani Prezes powitała i przedstawiła również pracowników Za-
kładu Transportu z Wydziału Inżynierii Lądowej PK, którzy aktywnie włączyli 
się w organizację konferencji.

W kolejnym wystąpieniu dr Stanisław Karczmarczyk podziękował za za-
proszenie oraz opowiedział pokrótce o wadze wymiany wiedzy i doświadczeń 
na temat transportu między różnymi środowiskami inżynierów, przez wzgląd 
na zwiększające się potrzeby związane z przemieszczaniem się. Przywołał 
rozwiązania z zakresu sterowania ruchem, które mogą wpływać pozytywnie 
na środowisko i wspierać działania proekologiczne. Z zaproszonych gości głos 
zabrał dr Andrzej Tombiński, Wiceprezes EFPSNT Europejskiej Federacji 
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Przedstawił działalność 
Stowarzyszeń Polskich Inżynierów na obczyźnie, które mają wieloletnią trady-
cję w integrowaniu polonijnych środowisk inżynierskich, reprezentowaniu tych 
środowisk wobec władz innych krajów i udzielania różnego rodzaju wsparcia. 
W kontekście zrównoważonego rozwoju transportu Federacja organizuje rów-
nież konferencje międzynarodowe, w tym traktujące o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego, czy ochronie środowiska.

Na zakończenie wystąpień głos ponownie zabrała Prezes Lidia Żakowska 
zapraszając p. Yvette Ramos (prezes SE Geneva) oraz prof. Janusza Dyducha 
(Prezesa SITK RP) do podpisania trójstronnej umowy o współpracy SITK 
RP ze Stowarzyszeniem Swiss Engineering Geneva. Po złożeniu podpisów 
na dokumencie porozumienia głos zabrała p. Yvette Ramos, dziękując za do-
tychczasową i wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę między SITK 
a Stowarzyszeniem, które reprezentuje, a które w 2011 roku obchodziło 100 
rocznicę działalności.
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W I sesji obrad, którą poprowadziły wspólnie prof. Lidia Żakowska oraz dr 
inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin wygłoszone zostały referaty:

·	 Założenia budowy inteligentnego miasta – autorstwa Jarosława Zabor-
skiego i prof. Janusza Dyducha,

·	 Strategie na rzecz inteligentnej mobilności, perspektywa widzenia 4.0 – 
autorstwa Yvette Ramos, Prezes SWISS ENGINEERING,

·	 Ruch pieszy w mieście – rozwój infrastruktury dla ruchu pieszego 
w Wiedniu (Austria) – autorstwa Ralfa Rissera oraz Christine Chaloup-
ka (psychologowie transportu z Wiednia), 

·	 Krakowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komuni-
kacji Rzeczpospolitej Polskiej w kształtowaniu zrównoważonej mobil-
ności w miastach – autorstwa Aleksandry Ciastoń-Ciulkin i Sabiny Pu-
ławskiej-Obiedowskiej z Politechniki Krakowskiej.

Po wystąpieniach współprowadząca sesję prof. Lidia Żakowska zapropo-
nowała powołanie Komisji Wnioskowej Konferencji, w skład której weszli 
prof. Andrzej Zalewski oraz dr inż. Dariusz Grzesica. Rozpoczęła się dyskusja, 
w której jako pierwsza zabrała głos dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, Członkini 
Rady Izby Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie – Przewod-
nicząca Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe. Wyróżniła ona dwa 
główne zadania, przed jakimi stoją obecnie stowarzyszenia działające na rzecz 
zrównoważonej mobilności: pomoc w przetestowaniu, wypróbowaniu nowych 
rozwiązań technologicznych, a także identyfikacja barier prawnych i pomoc 
w ich przezwyciężaniu. 

Polskie prawo odbiega od standardów europejskich, stąd konieczność 
ograniczenia transportu indywidualnego, sprawnej kontroli czyli dopasowania 
prawa do tego, co przynosi technologia. Następnie głos zabrała Lidia Żakow-
ska, która wyraziła nadzieję, że rozpoczęta debata na temat roli organizacji 
pozarządowych i stowarzyszeń branżowych na rzecz zrównoważonej mobil-
ności w miastach będzie kontynuowana, gdyż rola organizacji non-profit jest 
znacząca. Przedstawiła oczekiwania, jakie organizatorzy posiadają w kwestii 
zagadnień dla debaty, a wśród nich wymieniła: 

-	 porównanie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych NGO oraz 
możliwości wspomagania miast we wdrażaniu zrównoważonego trans-
portu, 

-	 perspektywy NGO i stowarzyszeń inżynierskich w rozwiązywaniu spo-
łecznych problemów zatłoczonych miast, 
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-	 prezentacja najlepszych praktyk z Polski, Europy i z innych kontynen-
tów, 

-	 rola organizacji kobiet w inżynierii i w transporcie w edukacji społe-
czeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

-	 współpraca międzynarodowa dla sukcesu działalności ruchu stowarzy-
szeniowego w erze globalizacji i w społeczeństwach informatycznych.

W czasie dyskusji na zakończenie I sesji, wagę poruszanych problemów 
pokreślili także prof. Janusz Dyduch, Prezes SITK RP oraz Sangeeta Wij, Prezes 
WISE India, która zaprosiła również do uczestnictwa w konferencji WFEO, 
Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich w New Delhi w 2017 roku.

W przerwie pomiędzy obradami uczestnicy mogli kontynuować wymianę 
poglądów, mieli również okazję zapoznać się z posterem dr inż. Katarzyny 
Gdowskiej (AGH) nt. Wybrane projekty na rzecz zrównoważonej mobilności 
miejskiej w rosyjskich miastach.

Drugą sesję konferencji poprowadził Łukasz Franek - Zastępca Dyrektora 
ds. Transportu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 
będący równocześnie członkiem SITK. W tej sesji zaprezentowane zostały 
referaty:

-	 Wyzwania w zakresie poprawy mobilności miejskiej w Indiach – autor-
stwa Sangeety Wij, 

-	 Marie Skłodowska-Curie jako innowatorka i wzór do naśladowania 
w świecie – autorstwa Mizue Y. KISSHO, 

-	 Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla grupy ludności o ograniczo-
nej sprawności ruchowej na przykładzie organizacji pozarządowych 
w aglomeracji Belgorod – autorstwa Antona Pashkevicha (Politechnika 
Krakowska), Anastasiyi Shevtsovej i Ivana Novikova z Belgorod State 
Technological University,

-	 Rola Europejskiej Federacji Cyklistów w rozwoju zrównoważonej mo-
bilności – autorstwa Andrzeja Zalewskiego (Katolicki Uniwersytet Lu-
belski) i Marii Stryblińskiej (Politechnika Warszawska).

Po wystąpieniach, prowadzący sesję Łukasz Franek zachęcił wszystkich 
uczestników do dyskusji. Wśród wielu głosów płynących z sali, na szczególną 
uwagę zasługują głosy prof. Wiesława Starowicza, prof. Andrzeja Zalewskiego, 
prof. Ralfa Rissera, Sangeety Wij, Sylvii Kegel oraz Zygmunta Fury, które zna-
lazły odzwierciedlenie w zapisach Komisji Wnioskowej.  Szczegółowy wykaz 
postulatów i wniosków znajduje się w opracowanych wnioskach z konferencji.
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Po zakończeniu dyskusji programowej i zdefiniowaniu wniosków końco-
wych, uczestnicy konferencji poproszeni zostali o przejście do Hallu kamienne-
go Urzędu Miasta, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie Wystawy Jubileuszowej 
pt. 70 lat mobilności w Krakowie przez jej Kustosza, Tadeusza Trzmiela – Za-
stępcę Prezydenta Miasta Krakowa.

Materiały z konferencji będą wydane w Zeszycie Naukowo – Technicznym 
Oddziału SITK RP w Krakowie nr 4/2016.

 
Opracowanie: Sabina Puławska - Obiedowska
Aleksandra Ciastoń - Ciulkin, Lidia Żakowska

Zdjęcia: Jan Zych

Prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa otwiera konferencję
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Na sali obrad
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Prof. Janusz Dyduch i Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, z tyłu z lewej – Zastępca Prezydenta Tadeusz Trzmiel

Podpisanie porozumienia ze Swiss Engineering Geneva, prof. Janusz Dyduch, Lidia Żakowska, Ivette Ramos
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Wnioski z Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji „Stowarzysze-
nia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności”

Konferencja potwierdziła znaczącą rolę stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych w rozwoju zrównoważonej mobilności. W skali kraju ważna rola 
w tym względzie przypada również Oddziałowi SITK RP w Krakowie, który 
prowadzi liczne i różnorodne działania o zasięgu krajowym w tym kierunku 
od wielu lat. Szczególne znaczenie ma działalność edukacyjna: organizowane 
konferencje i seminaria oraz działalność wydawnicza, które pozytywnie wpły-
wają na kształtowanie świadomości zrównoważonej mobilności w środowisku 
inżynierów i techników komunikacji, jak również społeczeństwa kraju. Konfe-
rencja potwierdziła również konieczność dalszych i systematycznych działań 
w tym względzie.

W wyniku dyskusji programowej konferencji do komisji wnioskowej na-
płynęła znacząca ilość wniosków, które można przydzielić do dwóch grup:

-	 wnioski ogólne – wyznaczające kierunki działań organizacji NGO dla 
rozwoju dobrych praktyk zwiększenia mobilności w mieście w per-
spektywie długookresowej,

-	 wnioski szczegółowe – wnioski o charakterze doraźnych działań, do-
tyczące wybranego aspektu oddziaływania organizacji NGO w kontek-
ście zrównoważonej mobilności.

Zarówno wnioski szczegółowe, jak i ogólne stanowią cenne źródło informa-
cji o konieczności wprowadzenia zmian lub zastosowania dobrych praktyk, aby 
przemieszczanie ludności miast i aglomeracji odbywało się w sposób jak naj-
szybszy i najbardziej efektywny, przy jednoczesnym ograniczaniu uciążliwości 
środowiskowych. Wnioski te są z jednej strony doprecyzowaniem zagadnień 
poruszanych w czasie konferencji, z drugiej zaś stanowią uzupełnienie tego, 
co nie zostało w czasie konferencji poruszone.

Wnioski ogólne - postuluje się:
-	 zwiększenie działań integracyjnych środowisk twórczych, w tym archi-

tektów i planistów przestrzennych,
-	 większa współpraca organizacji NGO w zakresie kształtowania mobil-

ności zrównoważonej,
-	 wdrożenie innowacji technologicznych w zakresie rozwiązań mobilno-

ści zrównoważonej,
-	 w kontekście planowania przestrzennego, przeznaczenie rezerw terenu 

pod przyszłe rozwiązania komunikacyjne,
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-	 oddziaływanie na energię i jej efektywne wykorzystanie,
-	 dążenie do interdyscyplinarnego podejścia w rozwiązywaniu proble-

mów komunikacyjnych organizacji NGO, skupiających zarówno prze-
mysł, administrację, jak i użytkowników,

-	 określenie roli, jaką organizacje NGO odgrywają w kształtowaniu 
zrównoważonej mobilności miasta, uwzględniające kwestie technicz-
no-organizacyjne oraz społeczno-ekonomiczne wynikające z potrzeb 
przemieszczania się ludności,

-	 zwiększenie roli organizacji NGO w kształtowaniu świadomości społe-
czeństwa na rzecz zrównoważonej mobilności,

-	 konieczność zdefiniowania i określenia znaczenia pojęć dotyczących 
zrównoważonej mobilności, aby społeczeństwo i wszyscy zaintereso-
wani jednoznacznie je odczytywali.

Wnioski szczegółowe - postuluje się:
-	 wykorzystanie roweru i przemieszczeń pieszych w aglomeracjach 

i miastach,
-	 stworzenie parkingów dla rodziców z dziećmi przed obiektami handlo-

wymi itp.,
-	 stworzenie w stowarzyszeniu naukowo – technicznym SITK RP plat-

formy internetowej do wymiany poglądów w zakresie mobilności 
zrównoważonej,

-	 podjęcie działań na rzecz przestrzegania ograniczeń prędkości w mie-
ście i ich egzekwowanie przez organy do tego upoważnione,

-	 dostosowanie obiektów dla potrzeb mieszkańców (budowa toalet, me-
bli ulicznych).

Wśród przedstawionych wniosków dominują wnioski ogólne. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że działania doraźne, zwiększające mobilność 
w mieście, spełniają oczekiwania uczestników konferencji, natomiast istnieje 
potrzeba zwiększenia działań długookresowych realizowanych w szerszym 
kontekście, czyli uwzględniających nie tylko organizacje NGO i współpracę 
pomiędzy nimi, ale również podmioty administracji publicznej, przemysł oraz 
lokalną społeczność.

Komisja Wnioskowa:
prof. Andrzej Zalewski
dr inż. Dariusz Grzesica
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I Międzynarodowe Seminarium Parkingowe

I Międzynarodowe Seminarium Parkingowe odbyło się w Krakowie 
w dniach 15 – 16 września 2016 roku. Organizatorem spotkania był Zakład 
Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem 
dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK wraz z European Parking Association, 
a także SITK RP Oddział w Krakowie, Polską Organizacją Branży Parkingo-
wej, POLIS, projekt Push&Pull oraz Urzędem Miasta Krakowa. W seminarium 
uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących środowiska nauki i praktyki, 
w tym wielu uczestników zagranicznych.

W programie spotkania znalazły się dwie sesje warsztatowe oraz całodniowa 
sesja plenarna. W pierwszym dniu seminarium uczestnicy wzięli udział w warsz-
tatach projektu Push&Pull, które wraz z Tomaszem Zwolińskim z Urzędu 
Miasta Krakowa poprowadził Giuliano Mingardo, starszy pracownik naukowy 
i wykładowca na Erasmus University w Rotterdamie. W swojej prezentacji 
prelegent wprowadził słuchaczy w tematykę miejskiej polityki parkingowej, 
nakreślił perspektywy jej rozwoju, wskazał nowe trendy stosowane w miastach, 
najczęściej napotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązania. Sesja miała 
charakter interaktywny – uczestnicy wspólnie obradowali nad problematyką 
„Normy parkingowe i rozwój miasta – jak sobie z tym radzić?”. 

Kwestię krakowskiego systemu parkingowego w pespektywie możliwości 
wykorzystania danych parkingowych przedstawiła kol. Urszula Duda -Wiertel 
z Zakładu Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.

Patronat nad drugim spotkaniem warsztatowym sprawowało POLIS oraz 
European Parking Association. Sesji przewodniczył Ivo Cré – zasłużony czło-
nek POLIS oraz wielu innych projektów europejskich. Obrady prowadzono 
w trzech częściach tematycznych. W pierwszej – wprowadzającej części pt. 
„Jak polityka parkingowa może zmienić miasto?” wystąpili: Sergio Fernandez 
Balaguer (EMT Madrid) oraz Libor Sima (City of Prague) – zaprezentowali 
oni podejście do polityki parkingowej Madrytu oraz Pragi. Tematyka drugiej 
części obrad dotyczyła organizacyjnych aspektów realizowania założeń polityki 
parkingowej. Referentami tej części byli Antoni Roig (BSMA, EPA) oraz Eli-
sio Baptista (Parkeer Service). W ostatniej części spotkania wystąpili Ivo Cré 
(POLIS) oraz Sam Friedman (INRIX), prezentując rozwiązania technologiczne 
wykorzystywane do gromadzenia i wykorzystywania danych o parkowniu.
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W drugim dniu seminarium zaplanowano sesję plenarną, realizowaną pod 
hasłem „shaping urban mobility”. Przewodniczącym sesji był dr hab. inż. 
Andrzej Szarata, prof. PK – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politech-
niki Krakowskiej. W pierwszej części sesji wystąpili: Laurence Bannerman – 
Prezydent European Parking Association z prezentacją dotyczącą przyszłości 
miejskiej mobilności, Zbigniew Zuziak – profesor zw. z Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej, definiujący funkcje miasta przyszłości oraz Antoni 
Roig z BSM Barcelona, który przybliżył słuchaczom, w jaki sposób można 
wykorzystać zarządzanie parkowaniem. 

W drugiej części piątkowego spotkania odbył się panel dyskusyjny 
z udziałem przedstawicieli wybranych miast europejskich: Barcelony, Bremy, 
Wrocławia i Krakowa. W panelu wzięli udział przedstawiciele miast: Michael 
Glotz-Richter reprezentujący Miasto Brema, Antoni Roig reprezentujący Miasto 
Barcelona, Andrzej Dubaniewicz reprezentujący Miasto Wrocław oraz Łukasz 
Franek z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu reprezentujący 
Miasto Kraków.

Zakończeniem I Międzynarodowego Seminarium Parkingowego było wrę-
czenie Pierwszej Polskiej Nagrody Europejskiego Standardu Jakości (ESPA). 
Nagrodę otrzymał garaż przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Obiekt o pojemności 
blisko 800 miejsc postojowych powstał w ramach partnerstwa publiczno – pry-
watnego (PPP), otwarty został w 2014 roku. Nagrodę odebrali przedstawiciele 
koncesjonariusza, firmy Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.

Sponsorami wydarzenia były firmy związane z branżą parkingową: Inter-
parking Polska Sp. z o.o. oraz Parquery AG. Za przygotowanie seminarium 
odpowiadali: Urszula Duda - Wiertel (Zakład Systemów Komunikacyjnych 
Politechniki Krakowskiej) z silnym wsparciem studentów Koła Naukowego 
Systemów Komunikacyjnych: Mateusza Pietrucha, Sylwii Rogali i Krystiana 
Baneta.

Opracowanie: Urszula Duda-Wiertel
Koło w Politechnice Krakowskiej

Zdjęcia: Jan Zych
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Giuliano Mingardo podczas prezentacji na warsztatach Push&Pull

Andrzej Szarata prowadzący panel dyskusyjny
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Uczestnicy panelu dyskusyjnego, od lewej: Michael Glotz-Richter, Łukasz Franek, Antoni Roig i Andrzej Dubaniewicz

Laureaci Pierwszej Polskiej Nagrody Europejskiego Standardu Jakości (ESPA)
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140 lat kolei w Nowym Sączu

W dniu 15 października br. w Sali Posiedzeń im. Stanisława Małachowskiego 
w Ratuszu Miasta Nowy Sącz przy ul. Rynek 1 odbyła się konferencja nt: 140 
lat kolei w Nowym Sączu – 140 lat rozwoju miasta. Głównym organizatorem 
wydarzenia było SITK RP Oddział w Krakowie przy współudziale MOIIB 
w Krakowie, firmy NEWAG S.A. i Polskiego Towarzystwa Historycznego 
Oddział w Nowym Sączu. W konferencji uczestniczył Prezydent Nowego Sącza 
Ryszard Nowak, który objął konferencję Patronatem Honorowym. Prowadzący 
konferencję Marek Błeszyński, ubrany w historyczny kolejowy mundur sprzed 
Pierwszej Wojny Światowej, powitał serdecznie uczestników oraz przedstawił 
bogaty i interesujący program konferencji. Wśród licznie przybyłych znamie-
nitych gości w obradach uczestniczyli - prezesi NEWAG S.A. i stowarzyszeń 
naukowych, dyrektorzy i pracownicy jednostek kolejowych oraz miłośnicy 
kolei żelaznych z terenów Małopolski.

Prezydent Ryszard Nowak podkreślił ogromne znaczenie kolei w rozwoju 
miasta Nowego Sącza: „kolej i zakłady kolejowe dały miastu szansę na rozwój 
i ta szansa została wykorzystana”. Nawiązał również do trwających rozmów 
i decyzji na temat nowego połączenia Nowego Sącza z Krakowem przez Podłęże 
– Piekiełko oraz wyraził gorącą aprobatę dla podjętych przez SITK RP działań 
na rzecz propagowania historii kolejnictwa i promowania Nowego Sącza.

Zbigniew Konieczek, prezes firmy NEWAG S.A., zaznaczył, że pierwszy 
pociąg na nowosądecką stację wjechał w 1876 roku; dzięki kolei miasto uzy-
skało możliwość szybkiego rozwoju i ta więź z koleją trwa do dzisiaj. Zapoznał 
zebranych z historią firmy oraz wyraził nadzieję, że następny jubileusz będziemy 
świętować jadąc do Nowego Sącza przez Podłęże - Piekiełko w czasie niewiele 
dłuższym niż godzina.

Lidia Żakowska, prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, zwróciła uwagę na 
fakt, że tematyka związana z kolejnictwem przeżywa obecnie wielki renesans 
i nawet jeśli kochamy swoje samochody, to przyszłością dla zrównoważonego 
rozwoju transportu pozostanie kolej. 

Podczas konferencji zaprezentowano artykuły poświęcone tematyce kolei, 
jej historii i rozwoju oraz najbliższych planów inwestycyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem roli Sądecczyzny w tym procesie. Artykuły zostały opubliko-
wane w Zeszycie Naukowo – Technicznym Oddziału 140 lat kolei w Nowym 
Sączu nr 1/2016.
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Miłą atrakcją i niespodzianką w trakcie konferencji było wręczenie Panu Prezyden-
towi, prezesom NEWAGU i prezesowi Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału 
w Nowym Sączu karykatur wykonanych przez Marka Błeszyńskiego - pomysłodawcę 
i organizatora konferencji.

Po obiedzie prezes Towarzystwa Historycznego Leszek Zakrzewski zaprosił uczest-
ników na spacer po zabytkowej części Nowego Sącza, opowiadając niezwykle barwnie 
i ciekawie o dziejach najstarszych obiektów, a że pogoda dopisała - liczny korowód 
przemierzał uliczkami tego pięknego miasta chłonąc jego uroki.

Opracowanie:
Marek Błeszyński – członek Zarządu Oddziału

Zdjęcia: Tomasz Filiciak

Marek Błeszyński wita zebranych; z lewej Prezydent Nowego Sącza - Ryszard Nowak, 
z prawej – Prezes SITK RP Oddział w Krakowie Lidia Żakowska
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Na sali obrad

160 lat kolei w Tarnowie

W dniu 26 listopada 2016 roku w zabytkowym budynku tarnowskiego dwor-
ca kolejowego odbyło się seminarium nt: 160 lat kolei w Tarnowie. Patronat 
honorowy nad seminarium objął Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Uroczyste 
obchody zorganizował Oddział SITK RP w Krakowie przy współudziale MOIIB 
w Krakowie i Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

W seminarium uczestniczyli: Jadwiga Stankiewicz – Zastępca Prezydenta 
Tarnowa, Jacek Sumera – Prezes Zarządu NOT w Tarnowie, Jerzy Hydzik – 
Przewodniczący Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu 
oraz kolejarze z węzła tarnowskiego, miłośnicy dróg żelaznych, mieszkańcy 
miasta i nieliczni przedstawiciele z Oddziału SITK w Krakowie.

Po serdecznym przywitaniu uczestników przez prowadzącego Marka 
Błeszyńskiego, padła komenda „proszę wstać” i wprowadzono na salę obrad 
sztandar, który tarnowscy kolejarze otrzymali w 1923 roku. Jest to jeden z naj-
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starszych sztandarów kolejowych w Polsce. Jego fundatorem był między innymi 
Ignacy Daszyński - Marszałek Sejmu RP, a sztandar towarzyszy najważniejszym 
wydarzeniom kolejowym w Tarnowie. W czasie przerwy w obradach zapalono 
symboliczne znicze pod tablicami upamiętniającymi wybuch bomby zegarowej 
w pomieszczeniach dworca w dniu 28 sierpnia 1939 roku oraz wywóz więźniów 
z Tarnowa do obozu zagłady w Oświęcimiu.

W czasie seminarium wygłoszono pięć referatów, tematycznie związanych 
nie tylko z historią kolejnictwa na ziemi tarnowskiej, ale też ze współczesnymi 
problemami, z jakimi boryka się kolej:

– Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów 
etap III – autorstwa Rafała Pietrończyka,

– Historia powstania kolei na terenie Tarnowa – autorstwa Jerzego Hy-
dzika (referat opracowany na postawie materiałów dostarczonych przez 
Krzysztofa Jasińskiego) 

– Tarnowskie Parowozownie – autorstwa Krzysztofa Galasa,
– Parowozy unikalnej Konstrukcji z początków kolei Kraków – Dębica – 

autorstwa Leszka Zakrzewskiego,
– Wspomnienia elektryfikacji linii Kraków – Medyka – autorstwa Marka 

Kostyrzewskiego.
Referaty były na tyle ciekawe i interesujące, że Prezes Zarządu NOT w Tar-

nowie zwrócił się z prośbą o powtórzenie seminarium w najbliższym czasie 
w reprezentacyjnej Sali Ratusza Miejskiego.

Gospodarzem prowadzącym obrady był pomysłodawca i główny organi-
zator imprezy Marek Błeszyński – ubrany w historyczny kolejowy mundur 
sprzed Pierwszej Wojny Światowej. Kol. Błeszyński w swej długiej karierze 
zawodowej pełnił m.in. funkcję  naczelnika sekcji pasażerskiej w Tarnowie.

Sponsorem poczęstunku w czasie przerwy kawowej, podczas której uczest-
nicy mogli podziwiać wyremontowane pomieszczenia dworca jak i obiadu 
serwowanego w restauracji znajdującej się w piwnicach dworca, była firma 
RAMATECH-INSTAL S.C. z Krakowa.

 Bezpłatny przejazd koleją dla uczestników na trasie Kraków Główny 
– Tarnów jak i powrót do Krakowa sponsorowały Przewozy Regionalne.

Opracowanie: Anna Bujak
Zdjęcia: Krzysztof Jasiński, Leszek Zakrzewski, Krzysztof Racułt
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Przedstawiciele kolejowego węzła tarnowskiego zapalają znicz pod pomnikiem 
upamiętniającym wywóz więźniów do Oświęcimia

Obrady seminarium, druga od lewej Jadwiga Stankiewicz – Zastępca Prezydenta Tarnowa
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XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 
nt: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania  
w transporcie szynowym

W dniach 30 listopada - 02 grudnia 2016 roku w Hotelu Mercure Kasprowy 
Zakopane odbyła się XV – jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-Technicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w trans-
porcie szynowym .

Organizatorem konferencji było SITK RP Oddział w Krakowie przy udzia-
le: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry 
Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, PKP Polskich Linii Kole-
jowych S.A., MOIIB w Krakowie. 

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, który udzielili: Andrzej 
Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Ignacy Góra – Prezes 
Urzędu Transportu Kolejowego, Józef Pilch – Wojewoda Małopolski, Jacek 
Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Mirosław Pawłowski – Pre-
zes Zarządu PKP S.A., Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC, Andrzej 
Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior, Janusz Dyduch – Prezes 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

W pracach Rady Naukowej konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. 
Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa), prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Poli-
technika Warszawska), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika 
Krakowska, SITK O/Kraków), prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika 
Krakowska, SITK O/Kraków), prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika 
Śląska), prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska), prof. dr hab. 
inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Elżbieta 
Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Po-
litechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Kra-
kowska, SITK O/Kraków), prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika 
Warszawska), prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska), 
dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).

Patronami Medialnym Konferencji były czasopisma: Kurier Kolejowy, 
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Technika 
Transportu Szynowego oraz Transport Miejski i Regionalny.
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Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie: Przewodnicząca 
- Józefa Majerczak, Sekretarz organizacyjny - Janina Mrowińska, członkowie: 
Marek Błeszyński, Anna Bujak, Jerzy Hydzik, Teresa Jaszczyszyn, Zbigniew 
Marzec, Sergiusz Lisowski, Karol Nędza, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek, 
Włodzimierz Żmuda.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:
§	Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, dia-

gnostyce i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do 
przewozu osób i rzeczy.

§	Podsumowanie perspektywy 2007 – 2013 i stan zaawansowania prac 
perspektywy 2014 – 2020. 

§	Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach.
§	Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów struktural-

nych.
§	Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (asset management).
Konferencja zgromadziła około 480 osób, przedstawicieli spółek Grupy 

PKP S.A., Uczelni, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych 
i wykonawczych z Polski, Niemiec, Czech, Litwy i Finlandii zajmujących się 
problematyką wdrażania nowych technologii na kolei. 

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili: Adam Wielądek - Hono-
rowy Przewodniczący UIC, Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., Cecylia Lachor – Członek Zarządu PKP S.A., Włodzi-
mierz Żmuda - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Dyrektor 
ds. Jakości Inwestycji i Ryzyka Operacyjnego, Wiesław Starowicz – Prezes 
Honorowy SITK RP, Mariusz Szałkowski – Wiceprezes SITK RP oraz Członek 
Zarządu Oddziału w Krakowie i Lidia Żakowska – Prezes Oddziału w Krakowie. 
Obrady konferencji prowadzone były w VI sesjach merytorycznych:
§	Sesja jubileuszowa.
§	Kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym.
§	Nawierzchnia i podtorze.
§	Droga kolejowa – diagnostyka.
§	Infrastruktura tranosportu szynowego i zarządzanie.
§	Transport szynowy.
Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w dwóch 

Zeszytach Naukowo-Technicznych Oddziału SITK w Krakowie: zeszyt nr 
2/2016 (273 strony):  Część I. Droga Kolejowa zawierający 18 artykułów re-
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cenzowanych oraz zeszyt nr 3/2016 (405 stron): Część II. Transport szynowy, 
Sterowanie ruchem kolejowym, zawierający 13 artykułów recenzowanych oraz 
6 artykułów nierecenzowanych i 6 prezentacji.

Tegoroczne otwarcie konferencji miało wyjątkowo uroczysty charakter, 
spowodowane było to jubileuszem 15-lecia konferencji, ale jednocześnie 
swoje jubileusze obchodziły firmy, które każdego roku biorą czynny udział 
w sesjach zarówno merytorycznych, jak i technicznych konferencji. Były to 
firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Techniczne GRAW Sp. z o.o., PKP S.A., 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Tines S.A. i Bombardier Transportation 
(ZWUS) Polska Sp. z.o.o.

Z okazji jubileuszu Józefa Majerczak - Przewodnicząca Komitetu Orga-
nizacyjnego przedstawiła prezentację podsumowującą dorobek i osiągnięcia 
dotychczasowych konferencji. Bardzo miłym akcentem otwarcia konferencji 
było uhonorowanie ministra Adama Wielądka z okazji Jego jubileuszu urodzin, 
powiązane z wystąpieniem i wygłoszeniem przez Niego niezwykle ciekawego 
referatu o historii i przyszłości kolei w Polsce. 

W pierwszej Sesji Jubileuszowej prowadzonej przez Józefę Majerczak 
i prof. Wiesława Starowicza Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
przedstawił Krajowy Program Kolejowy dla rozwoju Polski do roku 2023, 
a także omówił działania przygotowujące do perspektywy 2020 – 2027, nato-
miast Członek Zarządu Spółki podsumował perspektywę z lat 2007-2013. Rok 
2016 to 90-ta rocznica powołania PKP, w związku z czym Członek Zarządu 
PKP S.A. przypomniała największe osiągnięcia w niemal stuletniej historii 
firmy, przedstawione zostały również kierunki strategiczne dla Grupy PKP 
w najbliższej przyszłości.

Rok 2016 jest również rokiem jubileuszowym 15-lecia spółki PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. W związku z tym nie zabrakło wystąpień przedstawicieli 
biur wchodzących w skład spółki, swoją reprezentację miało Biuro Ener-
getyki - podczas wystąpienia omówiono aspekty elektryczne narodowego 
zarządcy sieci linii kolejowych w kontekście 15-letniego funkcjonowania. 
Nie zabrakło również podsumowania i nakreślenia planów rozwojowych tak 
ważnej dziedziny, jaką jest sterowanie ruchem kolejowym. Przedstawiciele 
Biura Automatyki i Telekomunikacji omówili tradycyjne oraz przybliżyli 
nowe technologie, nakreślili też wyzwania dotyczące kierowania i sterowania 
ruchem kolejowym wraz z technologiami łączności. Przedstawiciel Biura Dróg 
Kolejowych, reprezentując branżę drogową mówił o oczekiwaniach, realiach 
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oraz wyzwaniach wobec infrastruktury drogowej. Poruszone zostały kwestie 
diagnostyki oraz aspekty legislacyjne, a także finansowe.

W dalszej części konferencji spory udział w wystąpieniach mieli przedstawi-
ciele nauki i branż zajmujący się nawierzchnią kolejową, dyskusje dotyczyły za-
gadnień dynamiki toru, oddziaływań koło - szyna, pojazd szynowy – tor, typów 
nawierzchni kolejowych, poruszano również tematy związane z wibroizolacją.

Liczną reprezentację miały referaty dotyczące szeroko rozumianej diagno-
styki, poruszano zagadnienia pomiarów i analiz nierówności pionowych toru, 
przemieszczeń szyn, omawiano zagadnienia związane z diagnostyką uszkodzeń 
stalowych mostów. Ważne zagadnienia poruszał przedstawiciel Urzędu Wo-
jewódzkiego, który mówił o najczęściej popełnianych błędach przy składaniu 
wniosków o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę w przedmiocie dróg 
i obiektów kolejowych.

W poszczególnych sesjach sporo uwagi poświęcono perspektywom roz-
woju regionalnego transportu szynowego w województwie małopolskim oraz 
pomorskim. Podnoszono także kwestie uwarunkowań ekonomicznych zwią-
zanych z utrzymaniem, zarządzeniem, unowocześnianiem i finansowaniem 
infrastruktury oraz taboru. Ciekawy referat zaprezentowali przedstawiciele 
Politechniki Śląskiej prezentując nową technologię (BIM) związaną z zarzą-
dzaniem infrastrukturą kolejową.

Tak jak w latach poprzednich, dyskutowano również na temat stanu infra-
struktury transportu szynowego i aktualnych problemów oraz sposobów ich 
rozwiązywania.  Ożywione dyskusje prowadzono także jak co roku w kuluarach, 
problematyka poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała 
się tematykę konferencji związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami 
zarządzania w transporcie szynowym.

Konferencja zgromadziła 23 sponsorów, w tym jeden Generalny, trzech 
Złotych, dziewięciu Oficjalnych oraz dziesięciu Sponsorów Konferencji. Fir-
my zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk 
wystawowych.

Generalnym Sponsorem Konferencji była Firma GRAW Sp. z o.o. obcho-
dząca w tym roku jubileusz 25-lecia działalności.

Złoci sponsorzy konferencji to: 
-	 TINES S.A.,
-	 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAMATECH-INSTAL s.c.,
-	 Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. 
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Oficjalni Sponsorzy Konferencji:
-	 Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. z o.o.,
-	 Vossloh Skamo Sp. z o.o.,
-	 Profilbeton Polska Sp. z o.o., 
-	 Bentley Systems International Limited,
-	 Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o.,
-	 Radosław Grunwald Cover,
-	 B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH,
-	 PIPELIFE POLSKA S.A.,
-	 Firma Towowo-Spawalnicza "SPAW-TOR".
Sponsorzy konferencji:
-	 Zakłady Automatyki "KOMBUD" S.A.,
-	 Produkcja Elementów Złącznych "CONNECTOR" Spółka Jawna,
-	 MMR Trading Polska Spółka z o.o.,
-	 Lifton Polska Sp.J.,
-	 Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o,.
-	 Voestalpine SIGNALING Sopot Sp.z o.o., 
-	 Fehlings Krug Polska Spółka z o. o.,
-	 COPMA POLSKA Sp. z o.o.,
-	 ASMO Spółka z o.o.,
-	 EURO-BUD S.A.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również 
o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczysty 
wieczór w restauracji hotelowej, a drugiego dnia kolację koleżeńską w regio-
nalnej karczmie Sałasie Holnym. Organizatorzy zapewnili też uczestnikom 
wycieczkę techniczną z przewodnikiem do Doliny Strążyskiej, podczas której 
uczestnicy usłyszeli prelekcję na temat historii oraz budowy kolei linowej na 
Kasprowy Wierch.

Opracowanie:
Sergiusz Lisowski - Sekretarz Merytoryczny Konferencji

Janina Mrowińska - Sekretarz Organizacyjny Konferencji
Zdjęcia: Wojciech Wojas, Tomasz Filiciak
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Prezes Oddziału Lidia Żakowska i Przewodnicząca Konferencji Józefa Majerczak

Sesja Jubileuszowa – prowadzenie Józefa Majerczak i prof. Wiesław Starowicz



38 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Na sali obrad

Sesja jubileuszowa, głos zabiera dr inż. Juliusz Grabczyk - Prezes Firmy GRAW Sp. z o.o.
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Komitet Organizacyjny konferencji

Wycieczka do Doliny Strążyskiej
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Wnioski z XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne tech-
nologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

Komisja Wnioskowa powołana na XV Konferencji Naukowo-Technicznej 
pt: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szyno-
wym zorganizowanej w ramach Roku Jubileuszowego 70 Lat SITK RP, na 
podstawie referatów oraz przeprowadzonych dyskusji zebrała, opracowała 
i zarekomendowała następujące wnioski.

  1. Istnieje potrzeba systematycznej analizy i publikowania zmian 
w prawie unijnym oraz krajowym dotyczącym kolejnictwa. Brak tego 
rodzaju periodyku wobec ilości zmian, rozproszenia aktów prawnych 
oraz złożoności zawartych w nich treści – jest znaczącym utrudnie-
niem dla firm kolejowych, dostawców na rzecz kolei oraz środowisk 
naukowych.

  2. Optymalizacja modernizacji linii kolejowych winna obejmować 
cały proces wdrożenia nowych systemów srk poczynając od tworze-
nia dokumentacji przetargowej, a skończywszy na wdrożeniu i certy-
fikacji. Efektem będzie skrócenie czasu wdrożenia i pośrednio pozy-
tywny wpływ na osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

  3. Rozwój konstrukcji nawierzchni kolejowej – zwłaszcza w zakre-
sie wprowadzania nowych rozwiązań systemów przytwierdzeń szyn 
w ich bezpodsypkowych wersjach konstrukcyjnych wskazuje na ce-
lowość rozszerzenia i uszczegółowienia terminologii dotyczącej tych 
elementów, m.in. poprzez rozdzielenie ich funkcji jako podparcia 
i mocowania szyny, aby na tej podstawie właściwie dostosowywać 
opisy wymagań materiałowych i konstrukcyjnych dla każdej z tych 
funkcji. 

  4. Analizy porównawcze ekonomicznej efektywności zakupów nowe-
go taboru kolejowego powinny być prowadzone w oparciu o metody 
analizy kosztów i korzyści (z grupy metod CBA), z zastosowaniem 
szczegółowej metodyki kosztu cyklu życia taboru LCCA w sposób 
poszerzony, przy uwzględnianiu trzech punktów widzenia, a zatem 
również i trzech poziomów oceny ekonomicznej efektywności dane-
go projektu.

  5. Zgłoszono istotne wnioski dotyczące systemu sygnalizacji na sieci 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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  6. Rozważyć uproszczenie sygnalizacji prędkościowej PKP z szer-
szym zastosowaniem cyfrowych wskaźników LED. Obecnie obowią-
zująca sygnalizacja oparta na karcie OSŻD z 1962 roku nie umożli-
wia wykorzystania prędkości jazdy oferowanych przez współczesne 
konstrukcje rozjazdów kolejowych. 

  7. Rozważyć sukcesywne wprowadzanie systemu sygnalizacji kabino-
wej na liniach nieprzewidzianych do zabudowy systemu ETCS (ok. 
14 000 km linii). Sygnalizacja kabinowa powinna być zbudowana 
z maksymalnym wykorzystaniem typowych elementów ETCS pozio-
mu 1. 

  8. Celem zwiększenia efektywności wykorzystania systemu ETCS po-
ziomu 1 i 2 na liniach, na których planuje się jego zabudowę (ok. 
5 000 km) rozważyć wyposażenie w systemy sygnalizacji kabinowej, 
odbierające informacje z systemu ETCS tych pojazdów, na których 
nie przewiduje się zabudowy pokładowych urządzeń ETCS (głównie 
lokomotywy do ruchu towarowego). 

  9. Zgłoszono także kolejny wniosek dotyczący sygnalizacji na kolejach 
polskich. Istotnym staje się wdrożenie nowych zasad sygnalizacji. 
W pracach nad nowymi zasadami sygnalizacji powinni uczestniczyć 
przedstawiciele ministerstwa właściwego ds. transportu, zarządcy in-
frastruktury, specjaliści projektanci systemów srk, specjaliści repre-
zentujący środowiska naukowe.

10. W ostatnich latach na świecie daje się zauważyć bardzo szybki rozwój 
technologii BIM (Building, Information, Modeling) systemów pro-
jektowania i zarządzania w budownictwie. Komisja zaleca zaintere-
sowanie tą technologią przez krajowe biura projektowe, firmy wyko-
nawcze, inwestorów oraz środowiska naukowe.

11. Komisja zaleca autorom publikacji na kolejnych konferencjach, aby 
prezentacje kończyły się wnioskami lub podsumowaniem.

12. Przedstawiono wniosek dotyczący zgłaszania problemów podawa-
nych w referatach przez uczestników konferencji. Umożliwiłoby to 
nie pozostawianie problemu „bez echa”. Zdaniem komisji wniosek 
odnosi się do zmian organizacyjnych umożliwiających uczestnikom 
konferencji udział w dyskusji. Nie dotyczy on kwestii merytorycz-
nych związanych z problematyką poruszaną w referatach.
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13. Celowe jest kontynuowanie Konferencji Naukowo - Technicznej No-
woczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie jako for-
my wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących szerokie-
go spektrum bieżącej problematyki w transporcie kolejowym.

Komisja wnioskowa: 
dr hab. inż. Wiesław Zabłocki – profesor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Roman Bogacz – Politechnika Warszawska
mgr inż. Zbigniew Marzec – PNUIK Kraków
mgr inż. Sergiusz Lisowski – Politechnika Krakowska
mgr inż. Konrad Gawłowski – PNUIK Kraków
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Inne konferencje i seminaria
Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i 

utrzymaniu rozjazdów kolejowych

W dniu 19.10. br. w Krakowie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna nt: Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie 
i utrzymaniu rozjazdów kolejowych. Organizatorami konferencji byli: PKP PLK 
S.A., Unia Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejowych, SITK RP oraz 
SITK RP Oddział w Krakowie. Patronat nad konferencją przyjęło Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP PLK S.A. 

Obrady konferencji toczyły się na Politechnice Krakowskiej w sali konfe-
rencyjnej „Kotłownia”, referaty prezentowane były w trzech sesjach. 

Konferenji towarzyszyła wystawa Jubileuszowa Oddziału SITK RP w Kra-
kowie 70 lat mobilności w Krakowie zlokalizowana w części wystawowej 
pawilonu „Kotłownia”.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Jubileusz 70-lecia Oddziału

Rok 2016 jest dla SITK RP Rokiem Jubileuszowym, w którym zarówno całe 
Stowarzyszenie, jak i część Oddziałów uroczyście obchodzi 70-lecie swego 
istnienia i działania. Oddział w Krakowie świętował swój Jubileusz w dniu 15 
września br. W tym dniu odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa oraz imprezy 
towarzyszące, m.in. międzynarodowa konferencja nt: Stowarzyszenia i organi-
zacje NGO dla zrównoważonej mobilności zorganizowana w Urzędzie Miasta 
Krakowa. Konferencji towarzyszyła wystawa Jubileuszowa: 70 lat mobilności 
w Krakowie. W obchody wpisało się również Pierwsze Międzynarodowe Se-
minarium Parkingowe Kształtowanie miejskiej mobilności .

Miejscem Gali Jubileuszowej był Hotel Grand przy ul. Sławkowskiej w Kra-
kowie. Na uroczystości jubileuszowe przybyli przedstawiciele władz Oddziału, 
reprezentanci kół i klubów oraz Członkowie Honorowi SITK. W Jubileuszu 
uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Krajowego SITK RP – Prezes prof. 
Janusz Dyduch, Prezes Honorowy prof. Wiesław Starowicz, Sekretarz Gene-
ralny Waldemar Fabirkiewicz oraz Anna Różycka – Przewodnicząca Krajowej 
Komisji Rewizyjnej. Przybyli też przedstawiciele innych Oddziałów: Mieczy-
sław Cieszyński – Prezes Oddziału w Katowicach i Marian Sulencki – Prezes 
Oddziału w Rzeszowie. W Gali uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: 
Piotr Ćwik – Wicewojewoda Małopolski, Tadeusz Trzmiel – Zastępca Pre-
zydenta Miasta Krakowa i Członek Honorowy SITK, Prorektor Politechniki 
Krakowskiej prof. Tadeusz Tatara, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej – prof. 
Andrzej Szarata oraz Grzegorz Sapoń – przedstawiciel Marszałka Województwa 
Małopolskiego, Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji 

Galę uświetnili swoją obecnością goście zagraniczni, reprezentujący zaprzy-
jaźnione i współpracujące z SITK organizacje i stowarzyszenia: Yvette Ramos 
– Prezydent SWISS ENGINEERING Geneva, prof. Ralf Risser – Prezydent 
FACTUM, Sangeeta Wij – Prezydent WISE India, Mizue Yamauchi KISSHO 
– Science Studio Marie Tokyo oraz Andrzej Tombiński – Wiceprezydent Eu-
ropejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 
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Gościliśmy także przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji krajowych: 
MOIIB, KR FSNT NOT, PZITB, SARP, ZMRP, SEP. Uroczystość prowadził 
aktor – Zbigniew Kozłowski, a oprawę muzyczną zapewniły krakowskie ar-
tystki: Ewa Ryks i Marta Grabysz. Gospodarzem uroczystości była Lidia Ża-
kowska – Prezes Oddziału, która powitała zebranych i zaprosiła do obejrzenia 
krótkiego filmu o historii i misji SITK, przygotowanego przez Zarząd Krajowy 
na główne obchody jubileuszowe Stowarzyszenia. Następnie głos zabrali za-
proszeni goście – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz 
prof. Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia. 

W dalszej części spotkania Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik dokonał 
wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym członkom Oddziału. Złotym 
Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Marek Błeszyński i Anna Bryksy. Srebr-
nym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Alicja Bazarnik, Józefa Majerczak, 
Zbigniew Marzec, Janina Mrowińska, Mariusz Szałkowski i Lidia Żakowska. 
Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została Beata Toporska. 

Kolejnymi odznaczeniami, jakimi uhonorowano członków Oddziału były 
odznaczenia SITK wręczone przez Prezesa SITK prof. Janusza Dyducha 
i Prezesa Honorowego SITK prof. Wiesława Starowicza. Złotą z Diamentem 
Odznakę Honorową SITK otrzymali: Janusz Kucharski, Wiesława Rudnicka, 
Lidia Żakowska i Kazimierz Żurowski. Złotą Odznaką Honorową SITK wy-
różnieni zostali: Anna Boruta, Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Andrzej Feil, Józef 
Jeleński, Zbigniew Marzec, Sabina Puławska-Obiedowska, Andrzej Szarata 
i Stanisław Waligóra. Srebrne Honorowe Odznaki SITK, które wręczyła Prezes 
Lidia Żakowska, otrzymali: Krzysztof Brodacki, Jerzy Chachlowski, Sergiusz 
Lisowski i Mateusz Szpórnóg. 

W trakcie wręczania odznaczeń przypomniano również o kolejnym laureacie 
ważnej stowarzyszeniowej nagrody. Kol. Tomasz Kulpa otrzymał nagrodę ER-
NESTA w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu w roku 
2015, nagrodę wręczono podczas gali Jubileuszowej Stowarzyszenia w czerwcu 
br. Zebrani brawami nagrodzili wszystkich odznaczonych. 

W dalszej części uroczystości ogłoszono wyniki Jubileuszowego Konkur-
su Fotograficznego zorganizowanego przez Oddział dla swoich członków. 
Przewodnicząca Komisji Konkursowej Paulina Sapoń odczytała nazwiska 
laureatów: Tomasz Filiciak, Andrzej Kollbek i Michał Wojtaszek. Zwycięzcom 
konkursu nagrody wręczyła Prezes L.Żakowska. 
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Po zakończeniu części oficjalnej goście z innych Oddziałów, zaprzyjaźnionych 
firm i przedsiębiorstw, na ręce Prezes L.Żakowskiej składali adresy okoliczno-
ściowe, życzenia dla Oddziału, wręczali też okolicznościowe pamiątki i prezenty. 

W dalszej części uroczystości kol. Mariusz Szałkowski, który w minionej 
dekadzie przez osiem lat sprawował funkcję Prezesa Oddziału, zaprezentował 
przygotowaną specjalnie na Jubileusz 70-lecia Monografię Oddziału. Opracowana 
pod redakcją p. Krystyny Styrny – Bartkowicz Monografia pt:  Przeszłość dla 
Przyszłości obejmuje lata 2006 – 2016 i zawiera opis najważniejszych wydarzeń, 
przedsięwzięć i działań podejmowanych przez Oddział, a take wiele ciekawych 
informacji i ciekawostek. Oddział wydał również Poczet Wspaniałych w Kary-
katurze Marka Błeszyńskiego – dwutomowe wydawnictwo zawierające kary-
katury wykonane przez naszego Kolegę na przestrzeni wielu lat. Wydawnictwo 
zaprezentował Marek Moczulski, dziennikarz i miłośnik kolei oraz sam Autor. 

Na zakończenie uroczystości na salę uroczyście wniesiono piękny tort przy-
gotowany na 70-te „urodziny” Oddziału, a wszyscy goście mieli przyjemność 
wysłuchać koncertu muzycznego przygotowanego przez Ewę Ryks (pianino) 
i Martę Grabysz (śpiew). Ostatnim punktem obchodów Jubileuszowych był 
przemarsz wszystkich gości na krakowski Rynek i złożenie kwiatów na płycie 
T. Kościuszki.

Zdjęcia: Tomasz Filiciak

Gala Jubileuszowa w Sali Lustrzanej Hotelu Grand
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Członkowie Oddziału odznaczeni Krzyżami Zasługi

Odznaczeni Złotą z Diamentem Odznaką SITK RP
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Odznaczeni Złotą Odznaką SITK RP

Odznaczeni Srebrną Odznaką SITK RP
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Prezes L.Żakowska kroi Jubileuszowy tort

Jubileuszowa Wystawa „70 lat mobilności w Krako-
wie”

W ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału w Krakowie przygotowa-
na została Wystawa Jubileuszowa pt: 70 lat mobilności w Krakowie. W skład 
wystawy weszło 12 plansz tematycznych opracowanych przez zespół pracują-
cy pod kierownictwem Prezes Oddziału Lidii Żakowskiej w składzie: Marek 
Błeszyński, Zofia Bryniarska, Krzysztof Brodacki, Marian Dudek, Czesław 
Jarosz, Andrzej Kollbek, Jacek Kołodziej, Janusz Kucharski, Andrzej Mutka 
i Maciej Piwowarczyk. Główny cel tej inicjatywy to ukazanie mieszkańcom 
i gościom odwiedzającym nasze miasto roli transportu w rozwoju miasta oraz 
przedstawienie zmian, jakie w okresie 70 lat dokonane zostały w zakresie 
mobilności miejskiej, jak również upowszechnienie i promowanie naszego 
Stowarzyszenia i jego działalności.
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Oficjalne otwarcie wystawy 70 lat mobilności w Krakowie nastąpiło w dniu 
15 września br. o godz. 13.30 w obecności Zastępcy Prezydenta Tadeusza 
Trzmiela, w Hallu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa.

Na wystawie zaprezentowano w tematycznych blokach, na kolejnych plan-
szach obrazowe sekwencje różnych form mobilności i infrastruktury z nimi 
związanej, pokazując jak bardzo zmienił się transport miejski. Te zmiany de-
cydują o jakości życia mieszkańców, dotyczą nas wszystkich, niezależnie od 
statusu społecznego, płci czy wieku. Jakość życia związana jest dziś z warunka-
mi transportu, które we współpracy z Miastem i wszystkimi zainteresowanymi 
mogą być rozwiązywane metodami inżynierskimi. Wkład Stowarzyszenia, 
jako zbiorowego eksperta, to misja realizowana w działaniach podejmowanych 
każdego dnia już od 70 lat. 

Zdjęcia: Jan Zych
 

 

Wystawa Jubileuszowa w Hallu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa
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Otwarcia Wystawy dokonał jej Kurator – Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Wspólna, pamiątkowa fotografia
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Spoty reklamowe SITK RP w komunikacji miejskiej 
w Krakowie

W ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału SITK RP w Krakowie 
pojawiła się inicjatywa promocji Jubileuszu Stowarzyszenia i akcja skierowana 
do mieszkańców miasta oraz turystów, mająca upowszechnić i rozpropagować 
wizerunek SITK. 

W okresie od 11 do 18 września oraz w październiku br. w pojazdach ko-
munikacji miejskiej, w całodobowym systemie informacji MPK ukazywały się 
spoty reklamowe w TV BUS i TV TRAM. Spoty ukazywały się dzięki współ-
pracy z Urzędem Miasta Krakowa, informacje i materiały opracowała Prezes 
Lidia Żakowska wraz z zespołem opracowującym wystawę jubileuszową (kol. 
Z. Bryniarska, M. Błeszyński, M. Piwowarczyk i inni), a spoty przygotowane 
zostały do emisji przez kol. Jana H. Aleksandrowicza. W uruchomienie akcji 
promocyjnej włączył się kol. Grzegorz Dyrkacz - Dyrektor ds. Zarządzania 
Przewozami w MPK SA w Krakowie. 

Pożegnanie lata 2016

Wymagało to wielu starań, ale jednak udało się! 24 sierpnia o godzinie 19.00 
spotkaliśmy się na Dworcu Głównym Wschód w Krakowie, by wyruszyć na 
kolejne już, dziewiąte, Pożegnanie Lata. Tym razem formuła wyjazdu zakła-
dała szybsze dotarcie nad morze, bez noclegu pośredniego. Ruszyliśmy więc 
w kierunku Kielc, ale dla urozmaicenia drogą przez Proszowice i Busko-Zdrój. 
Zajechaliśmy również do Chęcin, by zobaczyć pięknie podświetlony w nocy 
zamek. Również miejski rynek i jego najbliższe otoczenie po niedawnej mo-
dernizacji zrobił na nas duże wrażenie. A Chęciny to przecież małe miasteczko 
liczące zaledwie 4 tysiące mieszkańców. 

Przed północą dotarliśmy do Kielc, bo dokładnie o godzinie 00:00 z Os. 
Ślichowice rozpoczyna kursowanie jedyna w Kielcach linia nocna oznaczona 
jako N1. Łączy dwa największe kompleksy mieszkaniowe Kielc – Ślichowice 
na zachodzie i Świętokrzyskie na północnym wschodzie miasta. Niestety kilka 
sporych osiedli, nie wspominając o bardziej peryferyjnych dzielnicach, nie ma 
dostępu do komunikacji nocnej. Ale jak zawsze, mieszkańcy nas nie zawiedli.



53INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Uczestnicy wyprawy przy składzie pociągu DART

W wagonie Żuławskiej Kolei Dojazdowej
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Kolejnym i głównym „fachowym” punktem naszej podróży były Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. Zakład jest wła-
snością bydgoskiej Pesy, w której gościliśmy w zeszłym roku. Od początku 
działalności zakład specjalizuje się w remontach elektrycznych zespołów 
trakcyjnych, obecnie serwisuje się tu również nowe pociągi Dart. Po smacz-
nym firmowym śniadaniu zwiedziliśmy przestronne fabryczne hale o bardzo 
ciekawej i funkcjonalnej konstrukcji. Stamtąd ruszyliśmy na północ, by przez 
ostępy Mazowsza dostać się do Olsztyna. 

Województwo warmińsko-mazurskie przywitało nas rozmachem inwestycji 
drogowych. Najpierw jechaliśmy przez plac budowy trasy S7 w kierunku Gdań-
ska, by w Olsztynku zjechać na plac budowy trasy S51 do Olsztyna. Jakby tego 
było mało, z Olsztyna wyjechaliśmy placem budowy trasy S16. Za to w Olsz-
tynie wybraliśmy się na grupową wycieczkę tramwajem. Ten środek transportu 
pojawił się w stolicy Warmii i Mazur pod koniec zeszłego roku. Przed ponad 
50-cioma laty tramwaje w Olsztynie zlikwidowano, a teraz miasto udowodniło 
całej Polsce i nie tylko, że budowa od zera sieci tramwajowej jest możliwa. 
Już teraz wiadomo, że liczba użytkowników komunikacji miejskiej znacznie 
wzrosła, a wpływ inwestycji na prestiż i atrakcyjność miasta są bezcenne.

Wreszcie dotarliśmy nad morze, a dokładnie do Jantaru. Kolejny dzień posta-
nowiliśmy poświęcić na zwiedzanie okolicy. Z Krynicy Morskiej popłynęliśmy 
statkiem wycieczkowym na drugi brzeg Zalewu Wiślanego do Fromborka, by 
pospacerować śladami Mikołaja Kopernika i Pana Samochodzika. Wracając 
z Krynicy Morskiej jedną z numerowanych linii PKS-u Gdańsk, wysiedliśmy 
w Sztutowie, by jeszcze raz po kilku latach przejechać się wąskotorówką pod 
szyldem Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Ostatni dzień uczestnicy wyjazdu 
spędzili już na błogim plażowaniu. Jednak plaża najciekawsza nie musi być 
w promieniach słońca, ale nocą, gdy szumią fale, tysiące gwiazd rozświetla 
niebo, a w oddali majaczą światła Trójmiasta. Dyskusjom, gdzie widać Gdańsk, 
a gdzie Gdynię, nie było więc końca.

Kolejne gwiaździste noce nad polskim morzem już za rok!

Opracowanie: Emil Markowiak
Koło w Politechnice Krakowskiej

Zdjęcia: Piotr Recław
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Nominacje do nagrody Ernest za 2015 rok

W dniu 13 września 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady 
Prezesów SITK, w czasie którego uroczyście wręczono nominacje do nagrody 
Ernest za 2015 rok. Nagrody Ernest przyznane najaktywniejszym członkom 
w poszczególnych kategoriach zostały wręczone laureatom podczas Gali 
Jubileuszowej Stowarzyszenia (Warszawa, 2 czerwca br.). Przypominamy, 
że laureatem Ernesta w dziedzinie transportu za rok 2015 był nasz kolega 
z Oddziału w Krakowie, Przewodniczący Koła w Politechnice Krakowskiej 
– Tomasz Kulpa.

W czasie Rady Prezesów wręczone zostały nominacje – miło nam poinfor-
mować, że z naszego Oddziału nominację do nagrody otrzymali: kol. Józefa 
Majerczak, kol. Beata Toporska, Koło w MOTA – ENGIL Central Europe S.A. 
oraz Oddziałowy Klub Seniora. Serdecznie gratulujemy laureatom i nomino-
wanym!

Zdjęcia: Jerzy Bąkowski

Józefa Majerczak nominowana do nagrody Ernest w dziedzinie kolejnictwa
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Prezes Oddziału Lidia Żakowska odbiera nominację dla Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. oraz kol. Beaty Toporskiej

Wyprawa Jubileuszowa do Chin i Tybetu

W dniach 18-27 września br. odbyła się Wyprawa Jubileuszowa do Chin 
i Tybetu. W wyprawie udział wzięło 12 osób, w tym trzy osoby z Oddziału 
w Bydgoszczy, jedna z Poznania.

Program wyjazdu był bardzo obszerny, obejmował odwiedzenie najcie-
kawszych historycznych miejsc Chin i Tybetu oraz najnowszych obiektów 
infrastruktury transportowej. Uczestnicy zwiedzili Pekin, a w nim Plac Tia-
nanmen (Plac Niebiańskiego Spokoju), Zakazane Miasto, Świątynię Nieba 
oraz Świątynię Harmonii i Pokoju. Kolejnym punktem na trasie podróży było 
miasto Xi’an, gdzie odwiedzono słynne Muzeum Terakotowej Armii oraz 
wzniesioną w VII wieku n.e. Wielką Pagodę Dzikiej Gęsi, mury obronne ota-
czające najstarszą część miasta oraz Wielki Meczet w muzułmańskiej części 
miasta. W miejscowości Xining zwiedzono meczet Dongguang pochodzący 
z XIV oraz klasztor Ta’ersi. 
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Zwiedzanie Pekinu

Pałac Potala w Lhasie
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Na przełęczy Tanggula 

Dzielnica Pudong w Shanghaju



59INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Największą transportową atrakcją podróży był przejazd pociągiem z Xining 
do Lhasy – stolicy Tybetu, w czasie którego uczestnicy mieli okazję podziwiać 
niezapomniane widoki.  W czasie podróży uczestnicy dotarli na przełęcz Tang-
gula leżącą na wysokości 5072 m n.p.m. Po pokonaniu 1960 km, po przyjeździe 
do Lhasy zwiedzono klasztor Drepung, Pałac Potala,  dawną zimową siedzibę 
dalajlamów oraz park Norbulingka, byłą letnią rezydencję dalajlamów. Od-
wiedzono też świątynię Jokhang - jedno z najświętszych miejsc buddyzmu, 
klasztor Sera (Klasztor Dzikich Róż) i Klasztor Ganden, a w czasie przejazdów 
podziwiano górskie drogi w Himalajach i najnowsze odcinki autostrady mające 
łączyć Tybet z Indiami.

Kolejne miasto na trasie podróży to Szanghaj, gdzie można zobaczyć nowo-
czesne Chiny. Uczestnicy przejechali przez most Napo, podróżowali najszybszą 
kolejką magnetyczną świata (MAGLEV) na lotnisko i z powrotem. Zwiedzili 
najnowocześniejszą dzielnicę miasta z wieżą telewizyjną „Perła Orientu”, 
będącą najwyższą (468 m) wieżą Azji, tam odbyli podniebny spacer po tarasie 
widokowym usytuowanym w World Financial Centre - najwyższym budynku 
miasta, ukończonym w 2008r. Podziwiali też Świątynię Nefrytowego Buddy, 
wreszcie panoramę nowoczesnej dzielnicy Pudong, ale też stare uliczki przy-
pominające cesarskie Chiny. 

Bogaty program wyprawy, odwiedzenie tak wielu fascynujących, pięknych 
miejsc i pomników oraz obiektów inżynierskich pozostawiły niezapomniane 
wrażenia. 

Zdjęcia: Lidia Żakowska, Sławomir Witek

II Rodzinny Piknik TranSPORTOWY

W dniu 24 września br. odbył się II Rodzinny Piknik TranSPORTOWY 
zorganizowany dla członków Oddziału przez Koło w Politechnice Krakowskiej. 
W Pikniku, który odbył się na stadionie sportowym LKS Pasternik Ochojno – 
16 km na południe od Krakowa, w pięknie położonym, widokowym miejscu, 
udział wzięło 130 osób: członków Oddziału z rodzinami i sympatyków, w tym 
64 dzieci. Na miejsce uczestnicy zostali przywiezieni ok. godz. 12.00 specjal-
nym autobusem miejskim z napisem: „Piknik Transportowy”. Autobus przez 
cały czas Pikniku był otwarty, była to szczególna atrakcja dla dzieci, okazał 
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się też świetnym schronieniem w czasie krótkiego, ale bardzo intensywnego 
deszczu, który zaskoczył uczestników imprezy. 

Na uczestników Pikniku czekały liczne atrakcje przygotowane przez or-
ganizatorów. Dzieci, którymi opiekowały się animatorki, mogły cieszyć się 
zabawą na „dmuchańcach”, było malowanie twarzy, skręcano zwierzątka z ba-
loników, mogły też spróbować sił w robieniu ogromnych baniek mydlanych. 
Przeprowadzone zostały konkursy w ciekawych dyscyplinach: toczenie opony 
autobusowej, rzut gumiakiem na odległość, przetaczanie na czas dyni miotłą, 
przeciąganie liny, bieg na trzech nogach, bieg w workach. Zabawa była dosko-
nała, w konkursach uczestniczyli dorośli i dzieci oraz całe rodziny, wszyscy 
zwycięzcy obdarowani zostali nagrodami i drobnymi prezentami. Rozegrany 
został również turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa w którym uczestniczyły 3 
drużyny: Politechnika Krakowska, drużyna Via Vistula oraz drużyna Gwiazd. 

Na uczestników Pikniku czekał ciepły posiłek: grillowana kiełbasa, ka-
szanka, grochówka, karkówka, a także zimne i gorące napoje oraz owoce 
i słodycze. Organizacją i przeprowadzeniem imprezy zajęli się członkowie 
Koła w Politechnice Krakowskiej oraz ich rodziny i przyjaciele. Drugi Piknik 
TranSPORTOWY znów okazał się świetną, integracyjną imprezą, na której 
wspaniale spędzili czas dorośli i dzieci. Kolejny Piknik już za rok!

Zdjęcia: Michał Wojtaszek

Konkurs na toczenie opony autobusowej
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Bieg na „trzech nogach”

Puchar Prezesa dla najlepszej drużyny piłki nożnej
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Na dzieci czekało wiele atrakcji

Zwiedzanie zajezdni tramwajowej Kraków Podgórze

Koło SITK RP działające w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania In-
frastruktury Kolejowej w Krakowie, dzięki życzliwości Zarządu MPK S.A. 
zorganizowało w dniu 4 listopada br. zwiedzanie zaplecza tramwajowego MPK 
Kraków S.A. Zwiedzający mieli szansę obejrzeć pojazdy tramwajowe różnych 
typów, a także obiekty zaplecza technicznego zlokalizowane w Krakowie Pod-
górzu: stację obsługi tramwajów i stację obsługi i remontów.

Zainteresowanie możliwością obejrzenia zajezdni, pod względem liczebno-
ści, wykroczyło poza wstępne szacunki organizatorów. Pośród zwiedzających 
byli członkowie SITK (w tym przedstawiciele Klubu Seniora), uczniowie 
i nauczyciele Technikum Komunikacyjnego nr 25 w Krakowie, studenci Po-
litechniki Krakowskiej oraz grono pasjonatów transportu szynowego, razem 
blisko 60 osób. 

Uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem nowoczesnych, przestronnych 
hal oraz bogactwa i różnorodności maszyn, urządzeń, stanowisk specjalistycz-
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nych służących do diagnostyki i napraw wyposażenia tramwajów. Obecni 
wśród zwiedzających specjaliści z dziedziny utrzymania pojazdów szynowych 
(głównie kolejowych) podkreślali bogaty wachlarz oraz złożoność możliwych 
do wykonania prac, w szczególności, takich jak: kompleksowa naprawa maszyn 
elektrycznych połączona z badaniem na stacji prób, gruntowny remont pudeł 
wagonów tramwajowych, wymiana kół i obręczy, naprawa przekładni, naprawa 
aparatury elektrycznej, hydraulicznej i hamulcowej.

Organizatorzy wycieczki składają serdeczne podziękowania pracownikom 
MPK S.A. w Krakowie, panom: Władysławowi Żmudzie, Jackowi Kołodziejowi 
i Tadeuszowi Kubikowi za umożliwienie zwiedzania, poświęcony czas oraz 
wysoce merytoryczny i interesujący przekaz podczas oprowadzania.

Opracowanie: Konrad Gawłowski 
Przewodniczący Koła w PNUIK w Krakowie 

Zdjęcia: Tomasz Filiciak

Zajezdnia tramwajowa MPK S.A. w Krakowie
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Zwierzanie zajezdni, oprowadza Jacek Kołodziej

Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 01.07.2016 r. – 30.11.2016 r. do Oddziału zostali przyjęci: Anna 
Bujak, Katarzyna Gdowska i Mariusz Zaremba do Koła Grodzkiego. 

Z listy członków Oddziału zostali skreśleni: Karolina Forczek, Jakub Klim-
kiewicz, Magdalena Piwowarczyk i Wojciech Tracz z Koła w Politechnice 
Krakowskiej.

Opracowanie: Anna Bujak

Publikacje Oddziału

W roku 2016 – Roku Jubileuszowym Oddział przygotował wydawnictwa 
związane z obchodami Jubileuszu 70-lecia: Monografię Oddziału za lata 2006 
– 2016 oraz wydawnictwo z karykaturami.



65INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Monografia Oddziału pt: Przeszłość dla Przyszłości pod redakcją p. Kry-
styny Styrny – Bartkowicz zawiera szeroki przekrój historii, ważnych wyda-
rzeń, ciekawostek i wiele informacji z minionego 10-lecia Oddziału. Książka 
opatrzona jest słowem wstępnym aktualnego i poprzedniego Prezesa Oddziału, 
czyli Lidii Żakowskiej i Mariusza Szałkowskiego oraz słowem wstępnym od 
Redaktora monografii. 

Duży wkład merytoryczny w przygotowanie Monografii włożyli: Lidia 
Żakowska, prof. Wiesław Starowicz i Mariusz Szałkowski, a w przygotowanie 
edytorskie: janina Mrowińska i Danuta Schwertner. 

Teksty zamieszczone w wydawnictwie wzbogacone są zdjęciami z najważ-
niejszych wydarzeń z tego okresu, a poprzez zamieszczenie starych fotografii 
transportowych ukazano również „Przeszłość”, która dała podwaliny dla 
„Przyszłości”.

W Monografii znajdziemy wybrane, znaczące wydarzenia i fakty z lat 
2006 – 2016 oraz charakterystykę wszystkich kół działających w Oddziale. 
W rozdziale o nagrodach – Ernestach – prof. Wiesław Starowicz przedstawia 
genezę powstania tego odznaczenia i statuetki upamiętniającej polskiego inży-
niera Ernesta Malinowskiego, budowniczego linii kolejowej w peruwiańskich 
Andach. Przytoczone są również reflekcje laureatów tej nagrody, którzy mówią 
co znaczy dla nich to wyróżnienie i jaki wpływ wywarł na nich fakt, że okazali 
się w danym roku najlepszymi w swojej dziedzinie. 

W Monografii znajduje się również bardzo wzruszający rozdział o Marianie 
Szelińskim - wieloletnim Prezesie i potem Prezesie Honorowym Oddziału pt: 
„Marian Szeliński okiem córek...”. Autorkami tej pięknej, ciepłej opowieści 
o Prezesie Szelińskim, który zmarł w maju 2015 roku, są jego Córki: Magdalena 
Szynal i Małgorzata Szelińska-Kukulak. Prezes Szeliński ukazuje się nam nie 
tylko jako zasłużony działacz naszego Stowarzyszenia, ale przede wszystkim 
jako wspaniały człowiek, ojciec, pasjonat i patriota.

Kolejny rozdział poświęcony został zasłużonym Kolegom, których wszyscy 
znaliśmy, lubiliśmy i ceniliśmy, a którzy w ostatniej dekadzie już odeszli – opo-
wiada o ich sukcesach, osiągnięciach, pracy zawodowej i stowarzyszeniowej.

Ostatnia część Monografii to praca Oddziału w ostatnich dziesięciu latach 
pokazana poprzez fakty, liczby i zestawienia. W takim pozornie „suchym” ze-
stawieniu danych widać ogrom pracy i różnorodność działań zrealizowanych 
przez Oddział, a więc głównie przez jego członków i władze w tych latach.
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Monografia Jubileuszowa Oddziału „Przeszłość dla przyszłości”

Drugim, trochę nietypowym wydawnictwem jubileuszowym Oddziału, 
jest Poczet Wspaniałych w Karykaturze Marka Błeszyńskiego – dwutomowe 
wydawnictwo zawierające karykatury i portrety wykonane przez naszego Ko-
legę na przestrzeni wielu lat. Część pierwsza zawiera trafne, dowcipne portrety 
członków SITK wykonane ręką Mistrza Marka. 

Część druga zawiera karykatury kolegów z braci kolejarskiej, a także aneks 
Autora zawierający karykatury znanych osób.

PRZESZŁOŚĆ 
DLA 

PRZYSZŁOŚCI

Monografia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie
2006 – 2016

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW 
I  TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ  POLSK IEJ 
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Wydawnictwo z karykaturami 
– część I

Wydawnictwo z karykaturami 
– część II
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Wydawnictwo z karykaturami autorstwa Marka Błeszyńskiego można nabyć 
w sklepie internetowym naszego Oddziału (www.krakow.sitk.org.pl) w cenie 
50 zł za komplet lub po 30 zł za tom I i tom II. Zachęcamy do zakupu – takie 
wydawnictwo to doskonały prezent dla bliskich lub dla siebie, szczególniem 
jeśli znajdziemy w nim własny portret!

W II połowie roku 2016 Oddział wydał również Zeszyt Naukowo – Tech-
niczny nr 1/2016 zawierający artykuły zaprezentowane na konferencji 140 lat 
kolei w Nowym Sączu. Wydawnictwo zawiera bardzo ciekawe, unikatowe 
materiały historyczne i techniczne związane z początkami i rozwojem kolei 
w Nowym Sączu. To wydawnictwo również jest do nabycia w sklepie interne-
towym Oddziału. Zachęcamy do zakupu – takie wydawnictwa to rzadka okazja 
dla pasjonatów kolejnictwa!

W roku 2016 ukazały się jeszcze dwa Zeszyty Naukowo – Techniczne Od-
działu z materiałami XV konferencji nt: Nowoczesne technologie i systemy 
zarządzania w transporcie szynowym (2/2016 oraz 3/2016), planowane jest 
również wydanie zeszytu 4/2016 z materiałami Międzynarodowej Jubile-
uszowej Konferencji Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej 
mobilności. 
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 01.07. – 
30.11.2016 r. uczestniczyło w 12  przetargach:
Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 

przetargu

1

Wykonanie i opracowanie pomiarów 
natężenia ruchu kołowego na przejazdach 
kolejowych kategorii A ÷ D  we 
Wrocławiu

Zarząd Dróg i 
Utrzymania Miasta przegrany lipiec

2 Usługa rzeczoznawcy w zakresie wyceny 
pojazdów szynowych

Województwo 
Świętokrzyskie 

- Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Świętokrzyskiego

przegrany lipiec

3

 Wykonanie wyceny znajdujących się 
w miejscowości Szczecinek 3 sztuk 
wąskotorowego taboru kolejowego 
obejmującego parowóz wąskotorowy 
Px48-3908 oraz dwa wagony wąskotorowe 
- węglarki dwuosiowe. 

PKP Cargo S.A. przegrany lipiec

4 .
Wycena szacunkowa 10 szt. wagonów 
towarowych weglarek serii Eaos typ 401W 
409W 428Wa

Intradex S.A. wygrany sierpień

5 .

Wykonanie aktualizacji Regulaminu Pracy 
Bocznicy Kolejowej w Terminalu Paliw 
nr 81 W Krakowie przy ulicy Olszanickiej 
38A

PKN Orlen S.A. wygrany wrzesień

6 .

Wykonanie operatu szacunkowego 
ustalającego wartość rynkową 4 sztuk 
elektrycznych autobusów szynowych 
EN81

mLeasing Sp. z o.o. wygrany wrzesień

7 .

Wycena taboru kolejowego: parowóz 
pasażerski 0149-3 wraz z tendrem nr 
25D49; lokomotywa spalinowa SM41-111; 
cztery czteroosiowe wagony osobowe 
konstrukcji przedwojennej

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Kujawsko- 
Pomorskiego

przegrany październik
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8 .

Analizy sytuacji rynkowej w 
krajowym drogowym przewozie osób 
w zakresie badań wielkości potoków 
pasażerskich i napełnień autobusów na 
wybranych ciągach komunikacyjnych i 
punktach pomiarowych Województwa 
Małopolskiego oraz poziomu zaspokojenia 
potrzeb przewozowych pasażerów w 
komunikacji autobusowej

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

 nierozstrzygnięty październik

9 .
Aktualizacja wyceny 70 sztuk taboru 
kolejowego oraz wycenę 9 sztuk taboru 
kolejowego

PKP Cargo S.A. przegrany październik

10 .

Wykonanie operatu szacunkowego 
określającego wartość lokomotywy 
S200 nr EVN 9251 3620012-6 przed 
wypadkiem z dnia 09.12.2015 roku

P.H.U. MEGALIFT 
Leszek Tajer wygrany październik

11 .
Opinia dla Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach V Wydział Cywilny Al. 
Wojciecha Korfantego 117/119

Sąd Apelacyjny w 
Katowicach  nierozstrzygnięty listopad

12 . Sporządzenie opinii dla Sądu Okręgowego 
w Warszawie

Kancelaria 
Adwokacka RBM 
Rusecki, Bezak, 
Manderla sp.k.

wygrany listopad

Zawarte umowy

W okresie 01.07.2016 r. – 30.11.2016 r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało 5 umów z dziedziny kolejnictwa

Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 
tematu

1
Wycena szacunkowa 10 szt. wagonów 
towarowych weglarek serii Eaos typ 401W 
409W 428Wa

Intradex S.A. A.Mutka

2
Wykonanie aktualizacji Regulaminu Pracy 
Bocznicy Kolejowej w Terminalu Paliw nr 81 
W Krakowie przy ulicy Olszanickiej 38A

PKN Orlen S.A. M.Błeszyński

3
Wykonanie operatu szacunkowego 
ustalającego wartość rynkową 4 sztuk 
elektrycznych autobusów szynowych EN81

mLeasing Sp. z o.o. A.Mutka

4

Wykonanie operatu szacunkowego 
określającego wartość lokomotywy S200 nr 
EVN 9251 3620012-6 przed wypadkiem z 
dnia 09.12.2015 roku

P.H.U. MEGALIFT Leszek Tajer A.Mutka
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5 Sporządzenie opinii dla Sądu Okręgowego w 
Warszawie

Kancelaria Adwokacka RBM 
Rusecki, Bezak, Manderla sp.k. K.Królikowski

Opracowanie: Anna Bujak
Biuro Oddziału

Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

W okresie 01.07 – 30.11.2016 r. Oddział zorganizował jedną edycję kur-
su przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym w terminie 03 – 07 października br. Kierownikiem 
kursu był Mariusz Szałkowski, a Sekretarzem Janina Mrowińska, w kursie 
uczestniczyło 13 osób. Uczestnicy kursu otrzymali bezpłatnie wydawnictwo 
pod redakcją prof. Wiesława Starowicza pt: Uwarunkowania funkcjonowania 
przewoźników na rynku usług transportu drogowego. Kolejny kurs przewidzia-
no w terminie 12 – 16 grudnia br.

 
Opracowanie: Janina Mrowińska

Sekretarz Oddziału
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Z życia 
całego SITK RP

Spotkania Krajowego Klubu Miłośników Historii  
i Zabytków Transportu

Zebranie plenarne KKMHiZT w Łodzi
W dniach 19 – 20 września br. w Łodzi odbyło się plenarne zebranie KKM-

HiZT, w którym uczestniczyło 28 członków Klubu z 14 Oddziałów. Okazją do 
zorganizowania zebrania była 50. rocznica elektryfikacji Magistrali Węglowej 
Śląsk – Porty.

W pierwszym dniu spotkania, w Domu Technika w Łodzi, uczestników 
powitali gospodarze spotkania: Prezes Oddziału w Łodzi kol. Andrzej Lebio-
da oraz członkowie Klubu: Władysław Domagała i Marian Fijołek, a także 
współorganizator spotkania i organizator konferencji, Prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei w Zduńskiej Woli Karsznicach kol. Czesław Boczek.

Pierwszą częścią spotkania były obrady Klubu, które prowadził Prze-
wodniczący kol. Jerzy Hydzik. Zapoznał zebranych z realizacją zadań Klubu 
w ostatnim okresie, zreferował sprawy finansowe, poinformował o stanie prac 
nad przygotowaniem wydawnictwa Klubu, przedstawił też plan spotkań na 
bieżący rok, zaapelował również o składanie propozycji spotkań Klubu na 
rok 2017. W dalszej części spotkania przeprowadzono dyskusję, rozpatrzono 
i przedyskutowano również wnioski wniesione przez członków. 

Po zakończeniu obrad uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania cieka-
wych obiektów technicznych i zabytków Łodzi. Pierwszym z nich był dworzec 
Łódź Fabryczna, przewodnikiem po budowie dworca był kol. Marek Faber, 
członek Oddziału w Łodzi, do 2015 roku pełniący funkcję dyrektora budowy. 

Członkowie Klubu zwiedzili również trasę WZ w Łodzi i nową trasę 
drogową S8 oraz Skansen w Zduńskiej Woli Karsznicach. Zakończeniem 
pełnego wrażeń dnia była wspólna koleżeńska kolacja, w której uczestniczył 
Prezydent Miasta Zduńska Wola - Piotr Niedźwiecki, wspierający działalność 
Stowarzyszenia Miłośników Kolei z Zduńskiej Woli i Muzeum Parowozów 
w Karsznicach. 
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W drugim dniu spotkania członkowie Klubu zwiedzili 32. Bazę Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku, gdzie stacjonuje eskadra wielozadaniowych samolotów 
F16. Taki samolot można było zobaczyć z bliska w hangarze napraw, a nawet 
dotknąć – było to niezapomniane przeżycie! Uczestnicy zapoznali się szcze-
gółowo z pracą lotniczej Straży Pożarnej, mogli też zobaczyć starty dwóch 
polskich i dwóch amerykańskich samolotów F16 oraz samolotu transportowego 
Herkules.

Następnie uczestnicy spotkania udali się do Domu Kultury w Karsznicach, 
gdzie uczestniczyli w konferencji na temat 50 lat elektryfikacji Magistrali 
Węglowej Śląsk – Porty, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei w Zduńskiej Woli Karsznicach, przy współudziale Miasta Zduńska Wola 
i KKMHiZT.

Kończąc spotkanie plenarne, Przewodniczący klubu kol. Jerzy Hydzik, 
podziękował członkom Klubu za udział w spotkaniu. Gospodarzom z Oddziału 
SITK w Łodzi i Prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Karszni-
cach kol. Czesławowi Boczkowi pogratulował bardzo ciekawego zarówno 
pod względem merytorycznym, jak i techniczno - turystycznym spotkania, 
podziękował też za wysiłek włożony w przygotowanie bardzo interesującej 
konferencji.

Opracowanie i zdjęcia: Anna Bryksy
Sekretarz KKMHiZT

Obrady plenarne członków Klubu
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Przed wejściem do budowanego dworca Łódź Fabryczna

Zebranie plenarne KKMHiZT w Kielcach
W dniach 18 – 19 października br. w Kielcach odbyło się kolejne plenarne 

zebranie KKMHiZT, w którym uczestniczyło 19 członków Klubu z 11 Oddzia-
łów. Tym razem okazją do zorganizowania zebrania były jubileusze na liniach 
normalnotorowych i wąskotorowych w rejonie Kielc.

W pierwszym dniu spotkania, uczestnicy po zakwaterowaniu w Szafra-
nowym Dworze w Strawczynie udali się do Sielpi, gdzie zwiedzili Muzeum 
Zagłębia Staropolskiego. Jest to jeden z najcenniejszych pod względem histo-
rycznym zabytków przemysłowych w kraju i Europie. Znajduje się tu zespół 
walcowni i pudlingarni wraz z osiedlem fabrycznym wybudowany z inicjatywy 
Stanisława Staszica i Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. W zabytkowych 
halach fabrycznych znajdują się eksponaty metalurgiczne, głównie maszyny 
i urządzenia, które swą świetność przeżywały w XIX wieku. 

W godzinach popołudniowych odbyły się obrady plenarne Klubu, w czasie 
których wygłoszone zostały referaty o tematyce związanej z historią dworca 
kolejowego w Kielcach i stacji Włoszczowa Północ, Jędrzejowską Koleją Do-
jazdową i linią kolei Iwanogrodzkiej. Przewodniczący Klubu J.Hydzik omówił 
sprawy bieżące związane z działalnością Klubu, poinformowano o spotkaniach 
zaplanowanych na rok 2017. Miłym akcentem tej części obrad było wręczenie 
kol. Andrzejowi Kiradze odznaki „Przyjaciel Zabytków Transportu” nadanej mu 
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przez Zarząd Krajowy SITK RP. Wręczenia dokonał kol. B.Balcerek i J.Hydzik. 
Na zakończenie tego bogatego w wydarzenia dnia, członkowie Klubu spotkali 
się na kolacji koleżeńskiej.

W drugim dniu spotkania uczestnicy spotkania zwiedzili stację Jędrzejów 
Wąskotorowy i przejechali kolejką na trasie Jędrzejów Wąskotorowy – Wygoda, 
zwiedzili też muzeum taboru i parowozownię. Obiad w restauracji „U Pawła” 
w Jędrzejowie zakończył kolejne, świetnie przygotowane przez organizatorów 
spotkanie plenarne członków Klubu.

Opracowanie i zdjęcia: Jerzy Hydzik
Przewodniczący KKMHiZT

Obrady plenarne
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Wręczenie kol. Andrzejowi Kiradze odznaki „Przyjaciel Zabytków Transportu” 

Jubileusz 70-lecia Oddziału SITK RP w Katowicach

W dniu 27 września br. w Domu Technika NOT w Katowiczach odbył się 
Jubileusz 70-lecia Oddziału SITK RP w Katowicach. W uroczystościach jubi-
leuszowych uczestniczył przedstawiciel Oddziału w Krakowie - Wiceprezes ds. 
Kolejnictwa Zbigniew Marzec, który wręczył Mieczysławowi Cieszyńskiemu 
- Prezesowi Oddziału w Katowicach prezent - karykaturę wykonaną przez kol. 
Marka Błeszyńskiego.
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Święto Oddziału SITK RP w Rzeszowie

W dniu 3 października br. odbyło się tradycyjne, coroczne Święto Oddziału 
SITK RP w Rzeszowie. Nasz Oddział był reprezentowany przez kol. Mariusza 
Szałkowskiego – Wiceprezesa SITK RP, członka Zarządu Oddziału w Krakowie, 
który wręczył Prezesowi Oddziału w Rzeszowie okolicznościowy dyplom.

Konkurs Kronikarzy 

W dniach 30.09 – 01.10.br. w Słupsku i Ustce odbyła się kolejna edycja 
Konkursu Kronikarzy SITK RP, tym razem w dwóch kategoriach: Konkurs 
Kronik roku 2015 i Konkurs Kronikarza 70-lecia. 

Tegoroczne spotkanie Kronikarzy odbyło się w sali reprezentacyjnej 
Słupskiego Starostwa. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Starosta 
Słupski – Zdzisław Kołodziejski uczestniczący w pierwszej części spotkania, 
w czasie której prezentowane były kroniki. W konkursie uczestniczyli również 
przedstawiciele władz Stowarzyszenia: Dorota Przybyła – Wiceprezes Zarządu 
Krajowego, Anna Różycka – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
Hanna Kwiatkowska – Dyrektor Krajowego Biura SITK RP oraz Prezes Od-
działu w Słupsku Mariusz Ożarek. 

Do tegorocznej, dziewiątej edycji konkursu o tytuł Kronikarza Roku 
zgłoszono tylko pięć kronik (najmniej w historii konkursu), w tym Kronikę 
Oddziału w Krakowie prowadzoną przez kol. Joannę Mitis (reprezentował Ją 
kol. Marek Błeszyński).

Przewodniczącym Jury był laureat poprzedniej edycji kol. Edward Kasierski, 
a członkami - Kronikarze z poszczególnych Oddziałów lub ich przedstawiciele. 
Zwycięzcą tegorocznego Konkursu Kronik SITK RP o tytuł Kronikarza Roku 
2015 został kol. Adam Szaraniec ze Skarżyska, dwa równorzędne II miejsca 
zajęli: Kronika Oddziału w Krakowie prowadzona przez kol. Joannę Mitis 
i Kronika Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu prowadzona 
przez Tadeusza Sułka.

Z uwagi na Jubileusz Stowarzysznia, w tym roku został ogłoszony również 
konkurs kronik 70-lecia. Do konkursu o tytuł Kronikarza 70-lecia SITK zapro-
szono wszystkich kronikarzy, których Kroniki zajęły I miejsca w dotychczaso-
wych edycjach konkursu. Z dziewięciu zaproszonych, udział w konkursie wzięło 
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siedmiu Kronikarzy. W pracach Jury tego konkursu udział wzięli: Przewodni-
cząca Hanna Kwiatkowska oraz Anna Różycka i Mariusz Ożarek. Szlachetny 
tytuł Kronikarza 70-lecia SITK zdobyła kol. Dorota Przybyła z Częstochowy 
wyprzedzając o „włos” Marka Błeszyńskiego z Krakowa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a szczególnie Kronikarzom 
z Krakowa: Markowi Błeszyńskiemu i Joannie Mitis!

Oprócz samej sesji konkursowej gospodarze konkursu przygotowali bardzo 
bogaty program turystyczno-krajoznawczy, który na trwałe pozostanie w pa-
mięci uczestników. Kronikarze zwiedzili piękny, zabytkowy budynek Starostwa 
Słupskiego, a w nim na co dzień niedostępną wieżę zegarową; zostali również 
zaproszeni do zwiedzenia z przewodnikiem zabytków Słupska i Ustki oraz 
bunkrów Blüchera.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie laureatowi nagrody Kronikarz 
Roku z poprzedniej edycji, będącego równocześnie gospodarzem imprezy – 
Edwardowi Kasierskiemu, karykatury wykonanej przez kol. Marka Błeszyń-
skiego.

Opracowanie: Marek Błeszyński, członek Zarządu Oddziału
Zdjęcia: Adam Bąkowski (Szczecin)

Kronikarze oceniają zgłoszone Kroniki
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Wspólne zdjęcie uczestników konkursu
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Rozmaitości
Referat nt: Znaczenie integracji przestrzennej, cza-

sowej i taryfowej na wzrost przewozów kolejowych na 
przykładzie połączenia aglomeracyjnego Kraków Lotni-
sko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia

W dniu 14 marca 2016r., podczas Walnego Zebrania członków Oddziału 
SITK RP w Krakowie dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – adiunkt z Zakładu 
Transportu Politechniki Krakowskiej wygłosiła referat programowy nt: Zna-
czenie integracji przestrzennej, czasowej i taryfowej na wzrost przewozów 
kolejowych na przykładzie połączenia aglomeracyjnego Kraków Lotnisko/
Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia. Ze względu na aktualność, wagę i zna-
czenie podjętej w tym wystąpieniu tematyki, referat ten przedstawiamy w po-
niższej prezentacji.
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