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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Marzec 2017
Data Godzina Temat Osoby 

odpowiedzialne

20 marca 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana 11 L.Żakowska, 
J.Mrowińska

27 marca 16.00 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału, Sala 
Konferencyjna w MPK S.A. w Krakowie, ul. Brożka 3

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

31 marca  Przekazanie I raty składki członkowskiej do Zarządu Kra-
jowego J.Mrowińska

Kwiecień 2017
Data Godzina Temat Osoby 

odpowiedzialne
03-07 

kwietnia 
15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompetencji 
zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

07 
kwietnia  Złożenie sprawozdania finasowego za rok 2016 do Urzędu 

Skarbowego i KRS J.Mrowińska

07 
kwietnia 12.00

Spotkanie świąteczne pracowników biura Oddziału z Preze-
sem, Prezesem Honorowym i Członkiem Zarządu w siedzibie 
Oddziału

J.Mrowińska, 
biuro

08 
kwietnia 9.00

Wyjazd techniczny na budowę S7 Kraków - Rabka Zdrój, 
odcinek Lubień-Naprawa połączony z przywitaniem wiosny 
na Kalatówkach „Wiosenne krokusy - II” organizowany przez 
Koło w Mota – Engil Central Europe S.A.

B.Toporska

10 
kwietnia 18.00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana 11 L.Żakowska, 

J.Mrowińska
25 

kwietnia  Otwarcie Roku Jubileuszowego 140 lat NOT, Kraków L.Żakowska

28 
kwietnia  Wysłanie materiałów na wystawę 140 lat NOT biuro

Maj 2017
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

10 maja  
Wyjazd na Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-
-POLSKA do Kielc organizowany przez Koło w Mota - Engil 
Central Europe S.A.

B.Toporska

13 maja 8.00 Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w Krakowie, 
sala konferencyjna w MPK ul.Brożka 3 J.Mrowińska
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15 maja 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana 11 L.Żakowska, 
J.Mrowińska

15-16 
maja 10.30

Pierwsze Plenarne Zebranie Klubu Miłośników Historii 
i Zabytków Transportu organizowane przez Oddział SITK 
w Zielonej Górze

J.Hydzik, 
A.Bryksy

16 maja  Wyjazd na Kongres ITS Polska w Warszawie,  zwiedzanie 
nowych rozwiązań transportu miejskiego L.Żakowska

22 maja 16.00
Prelekcja upamiętniająca 170 rocznicę wjazdu pierwszego 
pociągu do Krakowa z serii „Początki kolejnictwa” w siedzibie 
Oddziału, ul. Siostrzana 11

J.Hydzik

29 maja 16.30 Posiedzenie Zarządu Oddziału połączone z Jubileuszem Se-
niorów, Restauracja Kossakówka, Hotel Europejski

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

Czerwiec 2017
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
03-05 

czerwca  Wyjazd techniczno-integracyjny pn. „Wrocław - miastem 
pozytywnych zmian” organizowany przez Koło Grodzkie W.Rudnicka

06 
czerwca 14.30

Konkurs prac dyplomowych absolwentów szkół wyższych 
Krakowa, uroczysta Gala, Sala Senacka Politechniki Kra-
kowskiej

A.Kollbek, 
J.Mrowińska, 
L.Żakowska

09 
czerwca 11.00

Posiedzenie Rady Naukowej konferencji „Nowoczesne tech-
nologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, 
budynek WIL Politechniki Krakowskiej, pok. 14

J.Majerczak,  
J.Mrowińska

10 
czerwca  III Rodzinny Piknik TranSPORTOWY T.Kulpa

12 
czerwca 16.00

Druga z cyklu prelekcja upamiętniająca 170 rocznicę wjaz-
du pierwszego pociągu do Krakowa w siedzibie Oddziału, 
ul. Siostrzana 11

J.Hydzik

17 
czerwca  

Seminarium „Łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej 
- komfort i bezpieczeństwo”, Sala Rycerska – Zamek 
w Suchej Beskidzkiej

M.Błeszyński

19-23 
czerwca

15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompeten-
cji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

26 
czerwca 17.00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul.Siostrzana 11 L.Żakowska, 

J.Mrowińska

26-27 
czerwca  

III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliogra-
ficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju”, Pa-
wilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia” Politechniki 
Krakowskiej

J.Mrowińska

29 
czerwca 17.00

Okolicznościowe spotkanie z laureatami Konkursu PZITB 
„Budowa Roku 2016” z regionu Małopolski organizowane 
przez PZITB Oddział w Krakowie

L.Żakowska

30 
czerwca  Przekazanie planu szkoleń do MOIIB na III kwartał 2017 

roku biuro
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Lipiec 2017

Data Godzina Temat Osoby
odpowiedzialne

06 lipca 18.00
Uroczystości Jubileuszowe obchodów 140-lecia Organiza-
cji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Galicji i Mało-
polsce oraz 110-lecia Domu Technika w Krakowie

L.Żakowska

08 lipca 8.00 Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w Krako-
wie, sala konferencyjna w MPK ul.Brożka 3 J.Mrowińska

09 lipca  
Wyjazd techniczno-integracyjny, przejazd „wakacyjnym 
pociągiem retro z Nowego Sącza do Chabówki” (org. No-
wosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei) 

S.Puławska-
-Obiedowska

10 lipca 16.00
Trzecia z cyklu prelekcja upamiętniająca 170 rocznicę 
wjazdu pierwszego pociągu do Krakowa w siedzibie Od-
działu, ul. Siostrzana 11

J.Hydzik

15 lipca  
Przesłanie zgłoszenia delegatów, Członków Honorowych 
i nominowanych do nagrody ERNEST 2016 na Nadzwy-
czajny Zjazd SITK RP do Zarządu Krajowego

J.Mrowińska

19 lipca 12.00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego konferencji „170 lat 
kolei w Krakowie”

L.Żakowska, 
M.Błeszyński, 
W.Starowicz, 
J.Mrowińska,

J.Hydzik

24 lipca 16.00 Zebranie Komitetu Organizacyjnego konferencji „170 lat 
kolei w Krakowie”

L.Żakowska, 
M.Błeszyński, 
W.Starowicz, 
J.Mrowińska, 

J.Hydzik

24 lipca 17.00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul.Siostrzana 11 L.Żakowska, 
J.Mrowińska

29 lipca 8.50

Wycieczka techniczna pt. „Budowa przystanku PKP 
w Łagiewnikach przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie” organizowana przez Koło GDDKiA Oddział 
w Krakowie i Koło w Mota-Engil Central Europe S.A.

A.Reszczyk, 
B.Toporska

31 lipca  

Termin wypełnienia ankiet ICI Journals Master List za 
rok 2016 dla czasopism: Zeszyty Naukowo Techniczne 
SITKRP Oddział w Krakowie oraz Transport Miejski 
i Regionalny

J.Mrowińska, 
J.Żurowska,
W.Starowicz

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20 marca 2017 r.

– Zarząd złożył prof. Wiesławowi Starowiczowi serdeczne gratula-
cje z okazji uzyskania tytułu profesora nauk technicznych nadanego 
przez Prezydenta RP.

– Prof. Wiesław Starowicz poinformował o śmierci Członka Honoro-
wego SITK RP, Prezesa Honorowego Oddziału we Wrocławiu - Mie-
czysława Lewandowskiego.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z Zebraniem Spra-
wozdawczym Oddziału za rok 2016, zaplanowanym w dniu 27 marca 
2017 roku w sali konferencyjnej MPK S.A. przy ul. Brożka 3.

– Zarząd zapoznał się z planem konferencji, seminariów i wyjazdów 
technicznych na 2017 rok. Plan jest otwarty, można zgłaszać kolejne 
propozycje. 

– Poinformowano o uchwałach podjętych przez Zarząd Krajowy do-
tyczących utworzenia Funduszu Wspierania Działalności SITK oraz 
zmianach w Regulaminie Rzeczoznawców.

– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Klubu Seniora o od-
delegowanie dwóch Członków Klubu na Krajowe Spotkanie Klubu 
Seniora organizowane przez Oddział w Kielcach w dniach 27-28 
kwietnia 2017 r.

– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła w Mota-
-Engil Central Europe S.A. o dofinansowanie kosztów transportu wy-
jazdu techniczno-integracyjnego na budowę aktualnie realizowanego 
odcinka Zakopianki połączonego z wizytą na Kalatówkach „Wiosenne 
krokusy” w dniu 08 kwietnia 2017 roku.

– Zarząd przyjął do wiadomości informację o seminarium dot. systemu 
gospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Kraków organizowanym 
przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 06 kwietnia 2017 
roku. Zaproponowano rozszerzenie wątku transportowego seminarium.
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– Poinformowano o wnioskach złożonych przez Oddział do Konkursu 
„ERNEST za działalność w 2016 roku”.

– Kapituła Konkursu Fotograficznego zorganizowanego po Jubileuszo-
wej Wyprawie do Chin i Tybetu dokonała oceny nadesłanych zdjęć 
i wyłoniła laureatów w kategoriach: Kultura, Przyroda, Transport. Wy-
niki konkursu ogłoszone będą na Zebraniu Sprawozdawczym.

– Wiceprezes Andrzej Kollbek omówił sprawy organizacyjne związa-
ne z Konkursem prac dyplomowych dla szkół wyższych w dziedzinie 
transportu.

– Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o wyjeździe techniczno – 
turystycznym Koła Grodzkiego do Wrocławia.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął Uchwałę 
w sprawie aktualizacji cen na archiwalne Zeszyty Naukowo - Technicz-
ne Oddziału.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o modernizacji sprzętu i sieci internetowej w Oddziale.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 kwietnia 2017 r.

– W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
i przyjął protokół nr 3 (92)/2017 z 20 marca 2017 r., poinformowano 
o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Zarząd przedyskutował sposoby podjęcia działań w celu odbudowy 
działalności gospodarczej Oddziału.

– Prezes L.Żakowska omówiła i podsumowała przebieg Zebrania Spra-
wozdawczego Oddziału za rok 2016, które odbyło się w dniu 27 mar-
ca 2017 roku w sali konferencyjnej MPK S.A. przy ul. Brożka 3.

– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Klubu Se-
niora o pokrycie kosztów transportu wyjazdu techniczno-integracyj-
nego zorganizowanego przez Klub pn. „Majowy wyjazd w Karpaty - 
zwiedzamy obiekty zagłębia techniki naftowej” w dniach 20-21 maja 
2017 roku. 

– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła Grodz-
kiego o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu techniczno - in-
tegracyjnego do Wrocławia organizowanego przez Koło w dniach 3-5 
czerwca 2017 roku. 
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– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Koła 
w Politechnice Krakowskiej o dofinansowanie wspólnego wyjścia 
członków Koła SITK w Politechnice Krakowskiej na sztukę Romeo 
i Julia wystawianą w Teatrze Stu. Dofinansowanie będzie pokryte ze 
środków Koła. 

– Poinformowano o seminarium pt. Problematyka transportu w syste-
mie gospodarki odpadami w gminie miejskiej Kraków organizowa-
nym przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 12 kwiet-
nia 2017 roku.

– Wiceprezes Andrzej Kollbek omówił sprawy organizacyjne związa-
ne z konkursem prac dyplomowych dla szkół wyższych w dziedzinie 
transportu. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród od-
będzie się w dniu 6 czerwca br. o godz. 14.30 w Sali Senackiej Poli-
techniki Krakowskiej.

– Zarząd przedyskutował projekt zmian w Statucie przesłany do Od-
działu z Zarządu Krajowego.

– Zarząd przedyskutował propozycję Klubu Seniora w sprawie organi-
zacji uroczystych spotkań Zarządu Oddziału z Seniorami Jubilatami. 

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przeniesieniu kol. Tadeusza Żelaznego z Koła w ZIKiT do Koła 
Grodzkiego.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o skreśleniu z listy członków kol. Andrzeja Dobranowskiego oraz kol. 
Artura Piwowarczyka z Koła w PNUIK Kraków.

– Kol. M.Błeszyński poinformował o propozycji zorganizowania me-
czu piłkarskiego pomiędzy przedstawicielami firmy Schwerbau 
z Stadthagen w Niemczech, a drużyną Oddziału SITK w Krakowie.

– Poinformowano o podjęciu prac dotyczących renowacji i zagospoda-
rowania siedziby Oddziału w roku 2017.

– Zarząd przyznał kol. Beacie Toporskiej nagrodę okolicznościową za 
wzorowe rozwinięcie działalności Koła w Mota – Engil Central Euro-
pe S.A. oraz za upowszechnianie działalności Oddziału w regionie.
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Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 maja 2017 r.

– W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
i przyjął protokół nr 4 (93)/2017 z 10 kwietnia 2017 r., poinformo-
wano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Wiceprezes Andrzej Kollbek przedstawił Protokół Sądu Konkurso-
wego oceniającego prace w konkursie na najlepsze prace dyplomo-
we. Wyłoniono laureatów, Zarząd podjął decyzję w sprawie nagród 
dla zwycięzców konkursu.

– Zarząd podjął decyzje organizacyjne i finansowe w sprawie Pikniku 
Transportowego organizowanego w dniu 10 czerwca 2017r. 

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem Za-
rządu Oddziału z Seniorami Jubilatami w dniu 29 maja br. o godz. 
16.30 w Restauracji Kossakówka w Hotelu Europejskim.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przekazaniu do Zarządu Krajowego wniosku o Złotą Honorową 
Odznakę SITK dla kol. J.Magrysza.

– Zarząd przedyskutował przedstawiony przez Prezes Lidię Żakow-
ską program odbudowy działalności gospodarczej (eksperckiej) Od-
działu.

– Kol. Marek Błeszyński przedstawił podsumowanie działalności 
Biura Ekspertyz Oddziału w I kwartale 2017 roku.

– Kol. Marek Błeszyński przekazał informacje na temat stanu przygo-
towań do seminarium nt.: Łącznica w Suchej Beskidzkiej – komfort 
i bezpieczeństwo, które odbędzie się w Sali Rycerskiej Zamku w Su-
chej Beskidzkiej w dniu 17 czerwca br.

– Kol. Beata Toporska przekazała informację o przebiegu semina-
rium pt. Problematyka transportu w systemie gospodarki odpada-
mi w gminie miejskiej Kraków zorganizowanym przez Koło SITK 
w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 12 kwietnia 2017 roku.

– Kol. Beata Toporska przekazała informację o wyjeździe techniczno-
-integracyjnym na budowę aktualnie realizowanego odcinka Zako-
pianki połączonego z Wizytą na Kalatówkach – wiosenne krokusy 
zorganizowanego przez Koło SITK w Mota-Engil Central Europe 
S.A. w dniu 8 kwietnia 2017 roku.
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– Kol. Beata Toporska przekazała informację o wyjeździe na Targi Bu-
downictwa Drogowego w Kielcach zorganizowane przez Koło SITK 
w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 10 maja 2017 roku.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Beatę 
Poinar do Koła w Mota – Engil Central Europe S.A. 

– Zarząd przyjął do wiadomości skreślenie z listy członków Koła 
w Mota – Engil Central Europe S.A. zmarłego kol. Sławomira Bany-
sia . 

– Omówiono sprawę wystąpienia o odznaczenia państwowe dla zasłu-
żonych działaczy Oddziału w związku z Jubileuszem NOT.

– Prezes Lidia Żakowska przekazała informację z posiedzenia Rady 
Prezesów w sprawie składek Oddziałów na fundusz wspierania dzia-
łalności SITK RP.

– Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o podjętych przez siebie 
staraniach, które zakończyły się utworzeniem w Krakowie ośrodka 
organizującego egzaminy dla przewoźników drogowych na certyfikat 
kompetencji zawodowych.

– Poinformowano o otrzymanym z Oddziału SITK w Częstochowie za-
proszeniu na konferencję nt: Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami 
kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i tech-
nicznym organizowanej w Częstochowie w dniach 07-09.06.2017 r.

– Prof. Wiesław Starowicz przekazał informacje o pracach podjętych 
nad przygotowaniem zmian w Statucie SITK RP.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 26 czerwca 2017 r.

– W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
i przyjął protokół nr 5 (94)/2017 z 15 maja 2017 r. Poinformowano 
o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Klubu Seniora o do-
finansowanie kosztów wyjazdu techniczno-integracyjnego pn. „Re-
witalizowane obiekty kopalniane oraz modernizowany dworzec kole-
jowy” do Katowic (pokrycie kosztów przejazdu autobusem na trasie 
Kraków – Katowice - Kraków).
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– Zaplanowano wspólną wycieczkę techniczną organizowaną przez 
Koło w Mota – Engil Central Europe S.A i Koło w GDDKiA Oddział 
w Krakowie (lipiec 2017).

– Zarząd omówił sprawy związane z Nadzwyczajnym Zjazdem Delega-
tów SITK RP, który odbędzie się w dniu 7 września 2017 r. w Warsza-
wie. Ustalono listę przedstawicieli Oddziału w Zjeździe.

– Poinformowano o przebiegu uroczystości spotkania Zarządu Oddziału 
z Seniorami Jubilatami: Januszem Kucharskim, Stanisławem Wacławi-
kiem i Januszem Magryszem zorganizowanego w dniu 29 maja 2017 
roku w Hotelu Europejskim.

– Prezes Lidia Żakowska poinformowała o przebiegu uroczystości ogło-
szenia wyników konkursu Oddziału na prace dyplomowe, która odbyła 
się w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej w dniu 6 czerwca 2017 r.

– Przekazano relację z przebiegu wyjazdu technicznego do Wrocławia 
organizowanego przez Koło Grodzkie w dniach 3 - 5 czerwca 2017 r.

– Poinformowano o przebiegu III Pikniku Transportowego zorganizowa-
nego na stadionie sportowym LKS Pasternik w Ochojnie w dniu 10 
czerwca 2017 r.

– Kol. Marek Błeszyński przekazał informację na temat przebiegu se-
minarium: Łącznica w Suchej Beskidzkiej – komfort i bezpieczeństwo, 
które odbyło się w Sali Rycerskiej Zamku w Suchej Beskidzkiej w dniu 
17 czerwca 2017r.

– Kol. Janina Mrowińska przekazała informację o stanie prac nad przy-
gotowaniem konferencji kolejowej planowanej w 2017 roku.

– Poinformowano o propozycji współorganizacji z Katedrą Infrastruktu-
ry Transportu Szynowego i Lotniczego Politechniki Krakowskiej mię-
dzynarodowej konferencji z zakresu drgań w inżynierii w 2019 roku 
w Krakowie.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Koła 
w Politechnice Krakowskiej kol. Paulinę Bździuch, Marka Bogackie-
go, Roberta Oleniacza i Arkadiusza Kampczyka.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy 
członków kol. Mateusza Łasaka z Koła w PNUIK Sp. z o.o. w Krako-
wie, kol. Piotra Derę, Antoniego Janika i Pawła Stopkę z Koła w Poli-
technice Krakowskiej oraz kol. Jana Chrzanowskiego z Koła w Mota 
– Engil Central Europe S.A.
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– Zarząd przyjął do wiadomości skreślenie z listy członków Koła w GDD-
KiA Oddział w Krakowie zmarłego kol. Janusza Cieślińskiego. 

– Poinformowano, że w dniu 12 września br. upływa termin składania 
wniosków na odznaczenia państwowe – Oddział złoży wniosek o od-
znaczenie dla kol. Anny Reszczyk.

– Zarząd wysłuchał informacji o działaniach podjętych przez kol. Marka 
Błeszyńskiego w sprawie zakupu i rozszerzenia działki posesji Oddzia-
łu przy ul. Siostrzanej 11 o przyległy pas po stronie północnej.

– Poinformowano o otrzymanym piśmie z Oddziału SITK w Białymsto-
ku, w którym Oddział powiadamia o podjętej decyzji w sprawie nie 
opłacania noty księgowej - składki na fundusz wspierania działalności 
SITK.

– Prezes Lidia Żakowska poinformowała o działaniach podjętych 
w związku z obchodami 140-lecia NOT i 110-lecia Domu Technika 
w Krakowie.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 24 lipca 2017 r.

– W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził i przy-
jął protokół nr 6 (95)/2017 z 26 czerwca 2017 r.

– Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia 
Zarządu.

– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Koła w Po-
litechnice Krakowskiej o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu 
techniczno – integracyjnego Pożegnanie Lata 2017 organizowanego 
przez Koło w dniach 30 sierpnia – 3 września 2017 r. Zarząd w drodze 
głosowania jawnego jednogłośnie uchwalił dofinansowanie do kosztów 
transportu w kwocie 3000 zł.

– Prezes Lidia Żakowska poinformowała o potwierdzonych zgłosze-
niach delegatów i przedstawicieli Oddziału z Krakowa na Nadzwyczaj-
ny Zjazd Delegatów SITK RP, który odbędzie się 7 września 2017 r. 
w Warszawie. W Zjeździe uczestniczyć będą: delegaci Janina Mrowiń-
ska i Anna Reszczyk oraz zastępca delegata Stanisław Pletnia, Człon-
kowie Honorowi: Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek i Ka-
zimierz Żurowski, Prezes Honorowy SITK Wiesław Starowicz, Prezes 
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Lidia Żakowska, Mariusz Szałkowski oraz nominowani do nagrody 
Ernest 2016: Marek Błeszyński, Grzegorz Dyrkacz i Janusz Magrysz 
(Przewodniczący nominowanego Klubu Seniora) oraz Sekretarz Klubu 
Seniora Jerzy Bąkowski.

– Omówiono sprawy organizacyjne związane z planowaną Konferencją 
Jubileuszową 170 lat Kolei w Krakowie, która odbędzie się w dniu 
19.10.2017r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory.

– Kol. Anna Reszczyk i Beata Toporska poinformowały o wycieczce 
technicznej nt.: Budowa przystanku PKP w Łagiewnikach przy Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Krakowie organizowanej w dniu 29 lipca 
br. przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie i Koło w Mota – Engil 
Central Europe S.A.

– Zarząd wypracował propozycję podjęcia działań na rzecz podniesienia 
punktacji Zeszytów Naukowo-Technicznych Oddziału i powołał Ze-
spół ds. podniesienia jakości  czasopism Oddziału.

– Poinformowano o podjętych działaniach w sprawie zakupu i rozszerze-
nia działki o przyległy pas po stronie północnej.

– Przedyskutowano sprawę wymiany (modernizacji) ogrodzenia w sie-
dzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej. 

– Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na Międzynarodową Kon-
ferencję Naukowo-Techniczną TRAM-TRAIN Zintegrowane Systemy 
Transportu Publicznego organizowaną w dniach 19-20 października 
2017 r. we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Od-
dział Wrocławski.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Walne zebranie sprawozdawcze członków Oddziału 
SITK RP w Krakowie

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału w Krakowie odbyło 
się w dniu 27 marca 2017r. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie 
o godz. 16.00 (I termin). Ze względu na brak kworum zebranie odbyło się w II 
terminie o godz. 16.15. W zebraniu uczestniczyli członkowie władz Oddzia-
łu - Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, a także przedstawiciele kół 
i klubów. W zebraniu udział wzięli również: Prezes Honorowy SITK RP - prof. 
Wiesław Starowicz oraz Członkowie Honorowi: Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, 
Andrzej Kollbek, Zofia Schumacher, Stanisław Furman, Mariusz Szałkowski 
i Kazimierz Żurowski.

Na zebranie przybyli również zaproszeni goście: Prezes Oddziału w Rzeszo-
wie - Marian Sulencki, Wiceprezes Oddziału w Katowicach – Jacek Walczyń-
ski, Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT – Andrzej M. Kucharski, 
Członek Zarządu Związku Mostowców RP Oddział w Krakowie – Kazimierz 
Piwowarczyk oraz Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami 
MPK S.A. w Krakowie – Grzegorz Dyrkacz. Na ręce pani Prezes wpłynęły 
listy i adresy z życzeniami od Prezesa SITK RP prof. Janusza Dyducha oraz 
od zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

W walnym zebraniu uczestniczyło 69 osób, przygotowanie i obsługę 
spotkania zapewniła kol. Janina Mrowińska – Dyrektor Biura Oddziału wraz 
z Anną Bujak z Biura Oddziału. Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowane 
na zebranie materiały: szczegółowy program spotkania, notesy oraz najnowszy 
egzemplarz Informatora Oddziału (1/2017), który zawierał Sprawozdanie Od-
działu za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym, protokołem Komisji 
Rewizyjnej, jak również plan imprez naukowo technicznych i innych przewi-
dzianych do realizacji przez Oddział w roku 2017. W hallu, dla uczestników 
wystawione zostały bezpłatne egzemplarze czasopisma Transport Miejski 
i Regionalny oraz Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału wydane w roku 2016. 
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Po rozpoczęciu zebrania Pani Prezes powitała wszystkich uczestników, 
szczególnie serdecznie witając przybyłych członków władz Oddziału, przed-
stawicieli kół i Członków Honorowych oraz zaproszonych gości. Następnie 
poprosiła zebranych o powstanie, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 
w dniu 10 maja 2016 r. roku Kolegi Jana Dziedzica.

Uczestnicy w drodze głosowania wybrali Przewodniczącego Zebrania, zo-
stał nim kol. Mariusz Szałkowski, który przejął prowadzenie obrad. Funkcję 
Sekretarza Zebrania pełniła kol. Danuta Schwertner.

Przewodniczący rozpoczął spotkanie mod przekazania ważnej informacji 
o tym, że Prezydent RP nadał Prezesowi Honorowemu Oddziału Wiesławowi 
Starowiczowi tytuł profesora nauk technicznych. Zebrani oklaskami przyjęli 
tę wiadomość. Prezes Oddziału Lidia Żakowska i kol. Mariusz Szałkowski 
w imieniu zebranych złożyli Profesorowi serdeczne gratulacje, wręczając bukiet 
kwiatów, do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście. 

W kolejnej części spotkania Prezes Lidia Żakowska wraz z Wiceprezesem 
Andrzejem Kollbekiem wręczyła legitymacje nowym członkom przyjętym do Od-
działu w ostatnim okresie. Z 16 osób przyjętych do Oddziału, legitymację wręczono 
obecnym na zebraniu: Patrykowi Cesnyka, Michałowi Franczakowi, Marcinowi 
Kusiowi, Rafałowi Magierze i Maciejowi Sułowiczowi. Nowi Członkowie zostali 
obdarowani monografią wydaną z okazji 70-lecia Oddziału pt. Przeszłość dla przy-
szłości. Zebrani przyjęli do swego grona nowych Kolegów oklaskami.

W dalszej części zebrania Prezes Oddziału wraz z Prezesem Honorowym 
wręczyli zasłużonym członkom odznaczenia stowarzyszeniowe. Złotą Ho-
norową Odznaką SITK uhonorowany został kol. Czesław Jarosz, a Srebrną 
Honorową Odznaką SITK kol. Michał Ceremuga.

Ze względu na to, że rok 2016 był dla Stowarzyszenia i Oddziału Rokiem 
Jubileuszowym, Prezes Oddziału wręczyła osobom, które zaangażowały się 
w przygotowanie wydarzeń jubileuszowych, dyplomy z podziękowaniami. 
Za udział w merytorycznym opracowaniu Wystawy Jubileuszowej nt.: 70 lat 
mobilności w Krakowie dyplomami uznania uhonorowani zostali: Tadeusz 
Trzmiel – Kurator Wystawy, Marek Błeszyński, Krzysztof Brodacki, Zofia 
Bryniarska, Marian Dudek, Czesław Jarosz, Andrzej Kollbek, Jacek Kołodziej, 
Janusz Kucharski. Andrzej Mutka i Michał Pelz. Za graficzne opracowanie 
wystawy podziękowania otrzymał Maciej Piwowarczyk.

Za pracę przy organizacji Jubileuszowej Konferencji nt. Stowarzyszenia 
i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności uhonorowano: Aleksandrę 



15INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Ciastoń – Ciulkin, Dariusza Grzesicę, Łukasza Franka, Antona Pashkevicha 
i Sabinę Puławską – Obiedowską. Za pracę przy organizacji seminarium 
parkingowego dyplomy otrzymali Urszula Duda – Wiertel i Andrzej Szarata.

Za przygotowanie spotów reklamowych dyplomy otrzymali: Grzegorz 
Dyrkacz i Jan H.Aleksandrowicz, a za przygotowanie Gali Jubileuszowej – 
Paulina Sapoń. Podziękowania otrzymali również członkowie, którzy aktywnie 
włączyli się w przygotowanie Monografii Jubileuszowej.

Sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2016, przedstawiła Prezes 
Lidia Żakowska. Rok 2016 był dla Stowarzyszenia i Oddziału Rokiem Jubile-
uszowym, bogatym w wydarzenia, spotkania, wyjazdy i imprezy integrujące 
członków. Sprawozdanie zawiera wszystkie dane dotyczące stanu na dzień 
31.12.2016 r. Prezentacja pozwoliła zebranym zapoznać się z obecną strukturą 
Oddziału i z jego ubiegłorocznymi osiągnięciami we wszystkich obszarach 
działalności. 

Omawiając sprawozdanie Pani Prezes podkreśliła duży wkład pracy i za-
angażowanie członków we wszystkie podejmowane przez Oddział działania, 
włączenie się dużego grona osób w przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń 
związanych z Jubileuszem Oddziału.

Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej kol. Zofię Schumacher Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyj-
nej. Komisja przeanalizowała i dokonała oceny działań podejmowanych przez 
Oddział w roku 2016 podkreślając duże osiągnięcia we wszystkich dziedzi-
nach działalności. Zwróciła uwagę na to, że należy zintensyfikować działania 
podejmowane przez Biuro Ekspertów. Podkreślono duży wysiłek Oddziału 
wynikający z organizacji Jubileuszu 70-lecia. W protokole zawarto wnioski 
wynikające z analizy dokumentów sprawozdawczych. Komisja Rewizyjna 
zgodnie ze Statutem SITK RP § 51 zatwierdziła Sprawozdanie Finansowe 
Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2016 oraz zawnioskowała o przyjęcie 
przez Walne Zebranie rocznego Sprawozdania z działalności Oddziału.

Następnie kol. Ewa Rechul – Sekretarz Sądu Koleżeńskiego odczytała 
Protokół z pracy Sądu w 2016 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 
2016 nie rozpatrywano żadnych spraw, w Oddziale panuje dobra, koleżeńska 
atmosfera.

Przewodniczący Zebrania kol. Mariusz Szałkowski przedstawił projekt 
Uchwały i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia i zatwierdze-
nia przez Walne Zebranie Członków Sprawozdania Oddziału z działalności 
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w 2016 roku. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono 
Uchwałę nr 1/2017 z 27 marca 2017r. o przyjęciu i zatwierdzeniu przez Walne 
Zebranie Członków Sprawozdania z działalności Oddziału w 2016 roku, w tym 
Sprawozdania finansowego. Jednocześnie zebranie zatwierdziło pokrycie straty 
zyskiem przyszłych okresów.

W kolejnej części zebrania Wiceprezes ds. Kolejnictwa kol. Zbigniew Ma-
rzec przedstawił zebranym program działania Oddziału na rok 2017. Oddział 
zamierza nadal aktywnie utrzymać i prowadzić następujące kierunki działań:

– kontynuowanie działalności statutowej Oddziału (m.in. rozwijanie 
działalności Biura Ekspertyz, popularyzacja osiągnięć krakowskiego 
środowiska w czasopismach wydawanych przez SITK, promowanie 
inicjatyw innych Oddziałów, Zarządu Krajowego i Rady Prezesów),

– działalność gospodarcza Oddziału, w tym działalność wydawnicza jako 
ważny element działalności Oddziału,

– kontynuowanie działalności konferencyjnej, 
– organizowanie i promowanie jednodniowych, ogólnie dostępnych, bez-

płatnych seminariów i warsztatów,
– współdziałanie z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownic-

twa,
– działalność szkoleniowa – organizowanie szkoleń dla przewoźników 

mających na celu uzyskanie certyfikatu na przewozy w transporcie 
drogowym oraz innych kursów dokształcających, rozwijanie ośrodka 
szkoleniowego w Oddziale,

– zabezpieczenie pozyskania środków na działalność statutową Oddzia-
łu poprzez kontynuowanie działalności Biura Ekspertyz, działalności 
konferencyjnej, wydawniczej, kursowej, pozyskiwanie sponsorów, 

– prowadzenie działalności porządkowania spraw członkowskich,
– tworzenie dobrego wizerunku Oddziału w mediach,
– regularne uaktualnianie witryny SITK Oddział w Krakowie w Interne-

cie,
– działalność integracyjna członków, obchody jubileuszów Seniorów, 

imprezy techniczne i wyjazdy techniczno – integracyjne, prelekcje, im-
prezy kulturalne, wystawy, itp.,

– otwarta, dostępna dla wszystkich członków działalność informacyjna 
Oddziału (Kroniki Oddziału i kół, strona internetowa, Informator Od-
działu, wydawnictwa), 
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– kontynuacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyż-
szych Krakowa,

– współpraca z firmami, spokrewnionymi stowarzyszeniami i instytucja-
mi administracyjnymi w Krakowie i w całym kraju, współpraca i kon-
takty z władzami Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego, 

– uczestnictwo w programach i konkursach rządowych oraz UE,
– nawiązywanie kontaktów zagranicznych.
W dyskusji zgłoszono i omówiono kilka problemów, które w miarę moż-

liwości będą rozwiązywane w ramach działania Oddziału w bieżącym roku. 
Program działań na rok 2017 jest otwarty, można zgłaszać do niego kolejne 
propozycje.

Przewodniczący Zebrania przedstawił projekt Uchwały i poprosił zebranych 
o głosowanie w sprawie przyjęcia przez Walne Zebranie Członków Programu 
działania Oddziału w 2017 roku. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogło-
śnie Uchwałę nr 2/2017 z 27 marca 2017 r. o przyjęciu przez Walne Zebranie 
Członków Programu działania Oddziału w 2017 roku.

Zgodnie z tradycją, w czasie Walnego Zebrania Członków zebrani mają 
okazję wysłuchać prelekcji podejmującej ciekawą tematykę. W tym roku ze-
brani wysłuchali prelekcji Prezes Oddziału Lidii Żakowskiej nt. Transport na 
wysokim poziomie przedstawiającej rozwiązania transportowe Chin i Tybetu, 
z którymi zapoznali się uczestnicy Wyprawy Jubileuszowej zorganizowanej 
we wrześniu 2016 roku. 

W ostatniej części zebrania Wiceprezes Zbigniew Marzec – Przewodniczący 
Kapituły Konkursu ogłosił wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego 
dla uczestników wyprawy jubileuszowej:

– w kategorii Transport laureatami konkursu zostali: Lidia Żakowska 
(III miejsce), Elżbieta i Paweł Ludwig (II miejsce) i Sławomir Witek 
(I miejsce),

– w kategorii Przyroda laureatami konkursu zostali: Grzegorz Dyrkacz 
(III miejsce), Janina Mrowińska (II miejsce) i Elżbieta i Paweł Ludwig 
(I miejsce),

– w kategorii Kultura laureatami konkursu zostali: Janina Mrowińska 
(III miejsce), Sławomir Witek (II miejsce) i Elżbieta i Paweł Ludwig 
(I miejsce).

Laureatom przekazano gratulacje, dyplomy oraz profesjonalne wydruki 
nagrodzonych fotografii.
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W ramach wolnych wniosków kol. Marian Sulencki przedstawił stan prac 
nad planowanymi zmianami w Statucie SITK RP dostosowującymi go do prze-
pisów nowej ustawy. Miłym akcentem tegorocznego zebrania było wręczenie 
przez kol. Marka Błeszyńskiego karykatur własnego autorstwa kol. Sabinie 
Puławskiej – Obiedowskiej, Annie Bujak, Ryszardowi Wróblowi, Stefanowi 
Wilkowi oraz Januszowi Magryszowi.

Prezes Lidia Żakowska kończąc Walne Zebranie podziękowała kol. Mariu-
szowi Szałkowskiemu za prowadzenie obrad, a członkom za liczne przybycie 
i udział w zebraniu. Jubileuszowy Rok 2016 był rokiem intensywnym, bogatym 
w wydarzenia, bardzo wiele osób aktywnie pracowało, umacniając stowarzy-
szeniowe więzi. Pani Prezes podziękowała wszystkim za zaangażowanie i po-
dejmowane inicjatywy, zapraszając do dalszej współpracy, w szczególny sposób 
podziękowała Dyrektorowi Biura Oddziału kol. Janinie Mrowińskiej oraz  kol. 
Markowi Błeszyńskiemu i kol. Annie Bujak z Biura Oddziału za całoroczną 
pracę, wysiłek i duże zaangażowanie w sprawy Oddziału i Stowarzyszenia. 

Zdjęcia: Tomasz Filiciak, 
Koło w PNUIK Spółka z o.o.

Prezes Lidia Żakowska otwiera Walne Zebranie Oddziału
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Gratulacje dla Profesora Wiesława Starowicza

Wręczenie legitymacji nowym członkom Oddziału
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Odznaczony Czesław Jarosz

Odznaczony Michał Ceremuga
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Nominacja profesorska dla Wiesława Starowicza

W dniu 20.04.2017r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda 
wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 56 nauczycielom 
akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Jedną z osób nominowanych 
był prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP, Pre-
zes Honorowy Oddziału w Krakowie, wieloletni Prezes Zarządu Krajowego 
i Zarządu Oddziału w Krakowie. 

Prezydent podziękował nowym profesorom za lata ich działalności nauko-
wej. Przypomniał, że czeka na Nobla dla polskiej nauki. Chciałbym móc gościć 
tu na Sali Kolumnowej polskich naukowców, którzy za swoją pracę naukową, 
za swoje odkrycia dokonane tutaj - w naszym kraju, w naszych laboratoriach, 
w naszych ośrodkach badawczych, na naszych uczelniach - otrzymali Nagrodę 
Nobla – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.

Serdecznie gratulujemy prof. Wiesławowi Starowiczowi tego zaszczytnego 
tytułu!

Zdjęcie z zasobów Kancelarii Prezydenta RP

Profesor Wiesław Starowicz odbiera nominację od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
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Powołanie Zespołu ds. podniesienia jakości czasopism: 
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

W dniu 24 lipca 2017 roku Zarząd Oddziału w głosowaniu jawnym jedno-
głośnie podjął Uchwałę o Powołaniu Zespołu ds. podniesienia jakości czaso-
pism: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały 
Konferencyjne.

Zadaniem Zespołu jest rozpoznanie możliwości i podjęcie działań mających 
na celu poprawę jakości oraz widoczności czasopisma: Zeszyty Naukowo-
-Techniczne Oddziału SITK RP w Krakowie na arenie światowej, dla uzyskania 
wysokiej indeksacji w bazach krajowych i międzynarodowych.  Zatwierdzony 
skład osobowy Zespołu przedstawiamy poniżej:

• Przewodnicząca: Aleksandra Ciastoń-Ciulkin,
• Członkowie: Piotr Kozioł, Sergiusz Lisowski, Wiesław Starowicz, Li-

dia Żakowska, Jolanta Żurowska.
Opracowanie: Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału

Seminarium nt: Problematyka transportu w systemie 
gospodarki odpadami w gminie miejskiej Kraków

SITK RP Oddział w Krakowie, Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. 
oraz MOIIB w Krakowie zorganizowały w dniu 12 kwietnia 2017 r. semina-
rium pt. Problematyka transportu w systemie gospodarki odpadami w gminie 
miejskiej Kraków .

Seminarium otworzył Prezes Zarządu MPO Sp. z o.o., Pan Henryk Kultys, 
który serdecznie przywitał przybyłych gości. Po krótkim wstępie, podczas któ-
rego Pan Prezes zaprezentowł m.in. historię systemu oczyszczania Krakowa, jak 
również genezę powstania spółki MPO, zaprosił zgromadzonych do zwiedzania 
zakładu zlokalizowanego przy ul. Nowohuckiej 1. Zwiedzanie rozpoczęto od 
pomieszczeń technicznych, dalej przez miejsca przetwarzania elektroodpadów 
i odpadów wielkogabarytowych, lamusownię, kończąc w Dziale Kontroli. 
W dalszej części seminarium poruszone zostały tematy związane z letnim 
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i zimowym utrzymaniem ulic, przestawiono system gospodarki odpadami 
komunalnymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na logistykę transportu od-
padów i monitoringiem pojazdów. Na zakończenie poruszono temat recyklingu 
i korzyści płynących z jego zastosowania. Seminarium zakończyło się krótką, 
merytoryczną dyskusją.

Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska
Przewodnicząca Koła SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. 

Głos zabiera Henryk Kultys - Prezes Zarządu MPO Sp. z o.o.

Uczestnicy seminarium
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Seminarium nt. „Łącznica kolejowa w Suchej Beskidz-
kiej – komfort i bezpieczeństwo”

W średniowiecznym Zamku w Suchej Beskidzkiej – zwanym „Małym 
Wawelem” w dniu 17 czerwca 2017 roku SITK RP Oddział w Krakowie zor-
ganizował seminarium pt. Łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej – komfort 
i bezpieczeństwo. Główną motywacją organizacji seminarium był fakt urucho-
mienia w dniu 11 czerwca br. łącznicy skracającej czas przejazdu pociągiem do 
Zakopanego oraz wybudowanie nowego przystanku Sucha Beskidzka Zamek. 
Dzięki uprzejmości Władz Miasta i Dyrekcji Muzeum obrady odbywały się 
w zabytkowej, reprezentacyjnej Sali Rycerskiej Zamku. Współorganizatorami 
seminarium byli: MOIIB w Krakowie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Sponsorami seminarium były firmy SKANSKA S.A. oraz Goldschmidt Thermit 
Polska Sp. z o.o., dzięki którym uczestnictwo w seminarium było bezpłatne.

Obrady seminarium, głos zabiera Lidia Żakowska – Prezes Oddziału w Krakowie, po prawej – Marek Błeszyński – 
pomysłodawca i organizator seminarium

W seminarium uczestniczyły 53 osoby: kolejarze z wielu zakładów z tere-
nu Małopolski, członkowie SITK i MOIIB oraz miłośnicy i sympatycy kolei. 
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Uczestników przywitał pomysłodawca seminarium oraz Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego kol. Marek Błeszyński. Seminarium otworzyła 
Lidia Żakowska - Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, życząc wszystkim 
udanych obrad, następnie Sekretarz Gminy Sucha Beskidzka - Tadeusz Woź-
niak przedstawił zebranym historię Miasta i burzliwe dzieje Zamku. W ramach 
seminarium wygłoszono siedem referatów.

Pierwszą sesję obrad rozpoczął Leszek Zakrzewski - Prezes Polskiego To-
warzystwa Historycznego w Nowym Sączu, autor wielu publikacji na temat 
historii kolei - wygłaszając referat „Początki kolei w Suchej Beskidzkiej”, 
przedstawiając idę powstania kolei w tym rejonie i jej wpływ na rozwój Suchej 
Beskidzkiej. Następnie Andrzej Polak w referacie „Historia stacji Skawce” 
przedstawił dzieje stacji, która przestała istnieć wskutek zalania wodą zalewu 
„Świnna Poręba”. 

Po referatach dotyczących historii, wygłoszone zostały referaty technicz-
ne. Pierwszy z nich nt. „Przebieg procesu inwestycyjnego łącznicy kolejowej 
w Suchej Beskidzkiej” wygłosił Stanisław Wróbel, przedstawiciel inwestora 
łącznicy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Następnie Mirosław Matras - 
przedstawiciel firmy SKANSKA, która była wykonawcą łącznicy, w referacie 
nt. „Wyzwania realizacyjne projektu. Budowa łącznicy kolejowej wraz z przy-
stankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina-Żywiec i nr 98 
Sucha Beskidzka-Chabówka” przedstawił w bogato ilustrowanej prezentacji 
cały proces projektowania, budowy, jak również występujące trudności w re-
alizacji oraz oddziaływanie na lokalną społeczność.

Drugą część seminarium rozpoczął Dawid Ortwein referatem „Cyfrowe 
budownictwo. Sprawniejsza realizacja dzięki nowoczesnym rozwiązaniom”, 
w którym przedstawił jak dzięki nowoczesnej technice, technologii BIM, można 
skrócić czas projektowania i budowy. Po wystąpieniu wywiązała się ożywiona 
dyskusja dotycząca szczegółów i praktyki stosowania.

W dalszej części obrad, dzięki uprzejmości Muzeum Miejskiego w Suchej 
Beskidzkiej wyświetlono film o badaniach archeologicznych wykonanych na 
terenie budowy zapory w Świnnej Porębie i znalezionych tam skarbach.

Następnie Piotr Śnieżawski - przedstawiciel firmy Goldschmidt Thermit 
Polska Sp. z o.o. wygłosił referat nt. „Spawanie termitowe - tradycja na styku 
z nowoczesnością” przedstawiając, jak prawie stuletni wynalazek jest obecnie 
wykorzystywany do łączenia i naprawy szyn.
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Na sali obrad

Na sali obrad - dyskusja
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Ostatni referat przedstawił Grzegorz Danikiewicz. W bogato ilustrowanej 
prezentacji nt. „Nieszablonowe praktyki: jak budować z korzyścią dla środo-
wiska – zbiornik Świnna Poręba” pokazał proces budowy zapory, parametry 
techniczne, oddziaływanie zbiornika nie tylko na bliskie otoczenie, jego zalety 
i funkcje w czasie suszy i powodzi oraz dbałość o miejscową przyrodę. Po 
prezentacji wywiązała się ponownie dyskusja głównie na temat rekreacyjne-
go wykorzystania powstałego zbiornika. Ostatnim punktem seminarium było 
zwiedzanie renesansowego Zamku w Suchej Beskidzkiej i zapoznanie się 
z jego historią.

Opracowanie: Anna Boruta
Sekretarz Krakowskiego Koła Kolejarzy

Zdjęcia: Tomasz Filiciak, Koło w PNUIK Spółka z o.o.

 
Konferencja naukowo-techniczna nt.: „170 lat kolei  

w Krakowie”

W dniu 19 października 2017 roku Oddział SITK RP w Krakowie organizuje 
konferencję naukowo – techniczną nt: „170 lat kolei w Krakowie”. Organiza-
torem konferencji jest SITK RP Oddział w Krakowie przy udziale: 

– Urzędu Miasta Krakowa, 
– Politechniki Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej,
– Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
– Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
– Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
Celem konferencji jest upamiętnienie 170. rocznicy uruchomienia pierwszej 

linii kolejowej w Krakowie. W dniu 13 października 1847 roku „z uderzeniem 
godziny wpół do dziewiątej” odjechał z Krakowa w swoją podróż pierwszy 
pociąg. Parowóz (zwany także parowcem) noszący nazwę „Kraków” ciągnął 
kilka wagonów. Uroczystość, która miała miejsce na nowo wybudowanym 
dworcu kolejowym, była tym znaczniejsza, że odbyła się w stolicy Wolnego, 
Niepodległego i ściśle neutralnego Miasta Krakowa. To właśnie Senat tego 
Wolnego Miasta wydał przywilej i nadał statut „Towarzystwu Drogi Krakow-
sko-Górnośląskiej”.

Konferencja odbędzie się w Sali Miedzianej w Pałacu „Krzysztofory” w Kra-
kowie, Rynek Główny 35. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa, 
szczegółowe informacje w Biurze Oddziału oraz na stronie internetowej.
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Konferencja naukowo-techniczna nt.: „Nowoczesne 
technologie i systemy zarządzania w transporcie szyno-
wym”

XVI konferencja naukowo-techniczna nt.: „Nowoczesne technologie 
i systemy zarządzania w transporcie szynowym” odbędzie się w Zakopanem, 
w Hotelu Mercure Kasprowy w dniach 29.11 – 01.12.2017 r. Organizatorem 
konferencji jest SITK RP Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji 
Kolejowej SITK RP, Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego 
Politechniki Krakowskiej, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
– nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, dia-

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

– inwestycje perspektywy 2014 – 2020,
– rozwój transportu szynowego w aglomeracjach,
– certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów struktural-

nych wynikających z interoperacyjności,
– nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą,
– zagadnienia transportu szynowego w kształceniu na uczelniach tech-

nicznych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, szczegółowe informacje 

w Biurze Oddziału oraz na stronie internetowej.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie 
transportu dla uczelni wyższych Krakowa rozstrzygnięty

Zakończyła się kolejna 44. edycja konkursu na najlepsze prace dyplomo-
we w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa. 
W konkursie wzięły udział prace inżynierskie i magisterskie (I i II stopnia), 
które zostały obronione w roku 2016 i spełniły wymagania Regulaminu 
Konkursu. Zgłoszone prace dyplomowe zgodnie z Regulaminem ocenione 
zostały przez Sąd Konkursowy, który wyłonił laureatów. Nagrody są przy-
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znawane w dwóch kategoriach: prace dyplomowe I i II stopnia oraz w dwóch 
grupach tematycznych: Infrastruktura Transportu i Procesy Transportowe .

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laure-
atom odbyła się w dniu 6 czerwca 2017 roku w Sali Senackiej Politechniki 
Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyło 39 osób – uczestnicy konkursu, 
promotorzy prac oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału. Spotkanie uświet-
nili swą obecnością: JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, 
Prezes Honorowy SITK RP prof. Wiesław Starowicz, Prodziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej dr inż. Marek Bauer oraz Członek Honorowy SITK RP 
Jerzy Hydzik.

Przybyłych przywitała Prezes Lidia Żakowska gratulując uczestnikom 
udziału w konkursie, a laureatom zdobycia najwyższych lokat. Następnie 
głos zabrał JM Rektor PK prof. Jan Kazior, który przedstawił zaangażo-
wanie Politechniki zarówno w proces kształcenia na kierunku Transport, 
jak i udział w rozwiązywaniu problemów transportowych miasta i regionu.

W dalszej części spotkania głos zabrał dr inż. Marek Bauer – Prodziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej, który pogratulował uczestnikom konkursu 
w imieniu własnym oraz w imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Lądo-
wej - profesora Andrzeja Szaraty. Podkreślił praktyczne podejście autorów 
w ich pracach dyplomowych do zagadnień transportu, co jest bardzo cenną 
cechą tych prac.

Głos zabrał również prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy Od-
działu SITK w Krakowie, Prezes Honorowy Stowarzyszenia. Przypomniał, 
że w konkursie udział bierze kilka uczelni krakowskich, które pomimo tego, 
że nie kształcą na kierunkach transportowych, to podejmują taką tematykę 
i generują prace z tego zakresu. Przybliżył też w kilku słowach cele i za-
dania Stowarzyszenia, które wydaje trzy czasopisma branżowe znajdujące 
się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Zachęcił młodych 
absolwentów do aktywności zawodowej i stowarzyszeniowej.

Dalszą część spotkania prowadził Wiceprezes Oddziału – Andrzej Kol-
lbek - Przewodniczący Sądu Konkursowego. Przypomniał zasady i Regu-
lamin Konkursu, odczytał tytuły wszystkich zgłoszonych do konkursu prac 
w poszczególnych kategoriach, podkreślając wagę i znaczenie konkursu. 
Następnie ogłosił werdykt, podkreślając wysoki poziom i dużą wartość 
merytoryczną zgłoszonych prac. 
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A oto nagrodzone prace magisterskie w grupie tematycznej „Infrastruktura 
Transportu”:

– I miejsce - Ewelina Skoczylas za pracę: „Geodezyjne układy geome-
tryczne połączeń torów kolejowych z zastosowaniem rozjazdów zwy-
czajnych”, promotor: dr inż. Arkadiusz Kampczyk (AGH),

– II miejsce - Łukasz Kordeczka za pracę: „Projekt podpory trasowej ko-
lei linowej krzesełkowej, promotor: dr inż. Tomasz Rokita (AGH),

– III miejsce - Sylwia Bartkowicz i Barbara Piszcz za pracę: „Badania 
przepustowości wlotów rond turbinowych, promotor: dr hab. inż. Ja-
nusz Chodur prof. PK (PK).

Nagrodzone prace magisterskie w grupie tematycznej „Procesy Transpor-
towe”:

– I miejsce - Ewelina Bączek i Paulina Bździuch za pracę: „Ocena zmian 
emisji zanieczyszczeń do powietrza z komunikacji miejskiej w Krako-
wie w latach 2010-2015 wraz z prognozą na rok 2025”, promotor: dr 
inż. Marek Bogacki,

– II miejsce - Anna Mikulska za pracę: „Prognoza liczby przewożonych 
pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby 
sprzedanych biletów”, promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz,

– III miejsce - Piotr Wiśniewski za pracę: „Projekt i implementacja sys-
temu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem 
miejskim”, promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza.

Nagrodzone prace inżynierskie w grupie tematycznej „Procesy transpor-
towe”: 

– I miejsce - Iwona Maszczyk za pracę: „Analiza przewozu towarów nie-
bezpiecznych w przedsiębiorstwie PKP Cargo S.A. Południowy Zakład 
Spółki”, promotor: dr inż. Zofia Bryniarska,

– II miejsce - Krystian Banet za pracę: „Rewaloryzacja i koncepcja zmian 
w obsłudze transportowej ulicy Retoryka i placu Kossaka w Krako-
wie”, promotor: dr inż. Tomasz Kulpa,

– III miejsce – Piotr Bielański za pracę: „Analiza wykorzystania narzędzi 
służących do planowania podróży transportem miejskim przez użyt-
kowników Internetu”’ promotor: dr inż. Aleksandra Ciastoń – Ciulkin.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody oraz wydawnictwa Oddziału 
w Krakowie, m.in. jubileuszową monografię pt.: „Przeszłość dla przyszłości” 
oraz egzemplarze czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”. Laureaci III 
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miejsc otrzymali bezpłatną półroczną prenumeratę czasopisma „Transport 
Miejski i Regionalny”, laureaci II miejsc otrzymali bezpłatną roczną prenume-
ratę czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”, a laureaci I miejsc – bon na 
bezpłatny udział w wybranej konferencji organizowanej przez Oddział z moż-
liwością prezentacji wyników pracy dyplomowej ważny przez rok. Wszyscy 
pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe upominki. 

Prezes Lidia Żakowska ogłosiła, że uczestnicy konkursu, którzy zostaną 
członkami SITK, otrzymają roczne zwolnienie ze składek członkowskich.

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora 
Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książ-
kowymi.

Na zakończenie spotkania wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Spo-
tkanie przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze.

Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi Poli-
techniki Krakowskiej prof. Janowi Kaziorowi za umożliwienie zorganizowania 
uroczystości w Sali Senackiej. 

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Zdjęcia: Jan Zych (Politechnika Krakowska)
Marek Błeszyński – członek Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie

Głos zabiera prof. Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej
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Laureatka I miejsca w dziedzinie „Infrastruktura transportu” Ewelina Skoczylas z promotorem A.Kampczykiem oraz 
L.Żakowską i M.Bauerem

Laureatka I miejsca w dziedzinie „Procesy Transportowe” Paulina Bździuch z promotorem M.Bogackim 
oraz L. Żakowską i M.Bauerem
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Wspólne, pamiątkowe zdjęcie w Sali Senackiej

Wyjazd Klubu Seniora do Kolejowych Zakładów Na-
wierzchniowych „Bieżanów”

W dniu 17 marca 2017r. Oddziałowy Klub Seniora zorganizował wyjazd 
techniczny do Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” połą-
czony z mini-seminarium. W wycieczce uczestniczyło 18 osób. W siedzibie 
Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych powitał ich Prezes Zarządu Ryszard 
Leszczyński, który przedstawił historię powstania i rozwoju Zakładu oraz 
podstawowy produkt – rozjazd szynowy.

Warto przypomnieć co to takiego rozjazd. W pierwszym podręczniku ko-
lejnictwa w latach 30. Profesor Tadeusz Mazurek daje taką zwięzłą definicję: 
„rozjazdy są to urządzenia, które umożliwiają przechodzenie poszczególnych 
jednostek taboru kolejowego i całych pociągów z jednego toru na drugi bez 
przerwy jazdy, składowe części rozjazdów stanowią: zwrotnice, krzyżownice 
i szyny łączące, jeżeli tabor ma się posuwać po torze zasadniczym to iglica 
musi przylegać do szyny prawej zwanej opornicą, a jeżeli przylega do lewej 
wówczas tabor skieruje się na odgałęzienie”.

Brzmi to bardzo prosto, ale najważniejsze jest to, aby wyprodukować rozjazd 
umożliwiający przejazd na zboczenie z dużą prędkością, w obu kierunkach 
i tutaj powstaje problem wytrzymałości iglicy. Rozjazd w naszych warunkach 
musi być odporny na dużą rozpiętość temperatur, dodatkowo rozjazd tram-
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wajowy musi być też odporny na różne 
środki chemiczne używane do odmraża-
nia i odśnieżania ulic. 

Zakład troszczy się o swe produkty 
i dlatego zmontowane rozjazdy dostarcza 
bezpośrednio na miejsce przeznaczenia. 
W tym celu zbudował własną platformę 
kolejową do transportu i rozładunku roz-
jazdów, za co otrzymał nagrodę w Kon-
kursie „Teraz Polska 2015” w kategorii: 
Przedsięwzięcie Inwestycyjne dla tech-
nologii SWITCHER . 

Podczas seminarium uczestnicy wzbo-
gacili swoją wiedzę o bardzo wiele cie-
kawych informacji. Po obszernym wpro-
wadzeniu Prezesa Zarządu, wygłoszone 
zostały bogato ilustrowane referaty: „Jak 
powstaje nowoczesny rozjazd”, „Rozwój 
konstrukcji rozjazdowych KZN” i „Swit-
cher – transport przęsłowy rozjazdów”.

W dalszej części spotkania uczest-
nicy zwiedzili Zakłady, które zajmują 

powierzchnię 8 ha, a hale produkcyjne o powierzchni 10 000 m2 spełniają 
wszystkie normy ochrony środowiska. Przykładowo w 2015 roku sprzedano 
odbiorcom krajowym i zagranicznym 600 rozjazdów kolejowych i 100 tram-
wajowych. 

Zwiedzając kolejne hale produkcyjne, uczestnicy poznali proces produk-
cyjny rozjazdów kolejowych o różnych promieniach łuków, aż do R = 1200 m 
oraz rozjazdów tramwajowych. Przy zwiedzaniu hal produkcyjnych wy-
czerpujących informacji udzielali Kierownik Oddziału Produkcji – Tomasz 
Olszyński, Inżynier Spawalnik/IWE – Maciej Malik, Kierownik Działu 
Kontroli Jakości – Jarosław Kubic oraz Kierownik Działu Serwisu – Dariusz 
Prasiel. Organizatorami wycieczki ze strony Klubu Seniora byli: kol. Kazi-
mierz Żurowski i Janusz Magrysz, a przygotowaniem programu zwiedzania 
Zakładów zajmował się Remigiusz Tytuła - Kierownik Działu Marketingu 
i PR KZN „Bieżanów”.

Prezes Zarządu KZN „Bieżanów” Ryszard Leszczyński 
wita zebranych
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Zwiedzanie KZN

Model wagonu służącego do transportu rozjazdów
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Uczestnicy wyrażają podziękowania kierownictwu Zakładu za umożliwienie 
zwiedzania w czasie trwania procesu produkcyjnego. Na pamiątkę wizyty Se-
niorzy otrzymali od kierownictwa Zakładów piękny model wagonu służącego 
do transportu rozjazdów, który będzie ozdobą siedziby Oddziału.

Opracowanie i zdjęcia: Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora

Wyjazd techniczny na budowę odcinka drogi S-7

W dniu 8 kwietnia 2017 roku członkowie Oddziału SITK RP w Krakowie 
oraz jego sympatycy uczestniczyli w pierwszym w tym roku wyjeździe tech-
niczno-turystycznym. Celem wyjazdu była wizyta na budowie odcinka drogi 
S-7, która stanowi główną oś komunikacyjną na kierunku północ - południe 
w Województwie Małopolskim. Na pierwszym odcinku w miejscowości Lubień 
inspektor nadzoru przywitał serdecznie wszystkich przybyłych, zapoznał ze 
szczegółami realizowanej inwestycji i przedstawił zakres wykonywanych prac. 
Następnie wraz z Panią Kierownik Budowy udzielił odpowiedzi na pytania 
zadawane przez uczestników wycieczki.

Drugim punktem programu była wizyta na odcinku w km 721+832 - 
723+890, który przebiega w dwukomorowym tunelu pod górą Luboń Mały. 
Ostatnim postojem na budowie S-7 był trzeci odcinek budowanej drogi 
w miejscowości Skomielna, skąd można było zobaczyć panoramę, pokazującą 
ogrom prowadzonych prac. Koniec budowanej trasy S-7 jest zlokalizowany 
w Chabówce, bezpośrednio przed wiaduktem nad linią kolejową. Droga ta 
przebiega przez tereny rolne, łąki i nieużytki. Na przeważającym odcinku pro-
jektowana trasa nie koliduje z istniejącą zabudową, za wyjątkiem początkowego 
odcinka trasy w miejscowości Lubień, okolic tunelu w miejscowości Naprawa 
oraz w sąsiedztwie MOP-u na Zbójeckiej Górze i Węzła Zabornia. 

Po zakończeniu wizyty na budowie uczestnicy wycieczki udali się w dalszą 
podróż do Zakopanego - stolicy polskich Tatr, w poszukiwaniu wiosennych 
krokusów na Kalatówkach. Kol. Beata Toporska - Przewodnicząca Koła w Mota-
Engil Central Europe S.A. wręczyła każdemu mapę turystyczną przedstawiającą 
przebieg planowanej trasy. Wędrówka rozpoczęła się w Kuźnicach, skąd po 
około godzinie marszu uczestnicy dotarli do schroniska PTTK na Kalatówkach 
położonego na wysokości 1198 m n.p.m. w malowniczej dolinie Bystrej. 
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Niestety, leżący śnieg nie pozwolił nacieszyć oczu widokiem „fioletowych 
dywanów” - krokusów pokrywających łąki i hale. W zaciszu schroniska, przy 
ciepłym posiłku i rozgrzewającej herbacie, toczyły się interesujące rozmowy, 
planowano kolejne wyprawy. Po całym dniu pełnym wydarzeń i wrażeń, 
ze zmęczeniem, ale też z lekką nutką niedosytu, za to w dobrych humorach 
wyruszono w drogę powrotną do Krakowa.

Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska
Przewodnicząca Koła w Mota – Engil Central Europe S.A.

         

Uczestnicy na budowie drogi S-7

XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowe-
go AUTOSTRADA-POLSKA

W dniu 10 maja 2017 r. SITK RP Oddział w Krakowie, Koło w Mota-Engil 
Central Europe S.A. oraz MOIIB w Krakowie zorganizowały wyjazd na XXIII 
Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 
do Kielc. Udział członków Oddziału w Targach pozwolił na pogłębienie wiedzy 
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technicznej, umożliwił również nawiązanie ciekawych kontaktów zawodo-
wych. 

W tegorocznej edycji Targów zaprezentowano wiele nowoczesnych maszyn 
do budowy i utrzymania dróg, jak również ciekawe rozwiązania technologiczne. 
Wystawę odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa – Jerzy Szmit, jak również wielu przedstawicieli branży budowalnej.

Na ponad 30 tys. m2 można było zwiedzić pięć wystaw związanych z infra-
strukturą drogową: Autostrada–Polska, Maszbud, Traffic Expo, Rotra i Salon 
Europarking. Podczas targów zaprezentowało się ponad 400 firm z 20 krajów 
całego świata. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się 
pokazy dynamiczne pojazdów i maszyn budowlanych oraz IV edycja Konkursu 
Operatorów Maszyn Budowlanych BIG BAU MASTER.

AUTOSTRADA-POLSKA to miejsce ważnych rozmów i spotkań meryto-
rycznych. Jednym z ważniejszych wydarzeń była debata nt.: „W dialogu buduje 
się najlepiej”, która została zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa wraz z sygnatariuszami Białej Księgi Budownictwa Drogowego. 
Podczas debaty Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit poruszył temat współpracy 
resortu z przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń budownictwa drogowego, 
jak również z przedsiębiorcami tej branży. Podkreślił, że z jednym z efektów 
dialogu są zmiany we wzorcu umowy pomiędzy wykonawcami, a Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

Targi Budownictwa Drogowego to dowód ciągłych zmian w branży budow-
lanej. Na stoiskach pojawiły się innowacyjne produkty, takie jak np. ładowarka 
kołowa z napędem elektrycznym, czy specjalne bariery drogowe poprawiające 
bezpieczeństwo na drodze. 

Opracowanie: Beata Toporska
Przewodnicząca Koła w Mota – Engil Central Europe S.A.

Potrójny Jubileusz w Klubie Seniora

W dniu 29 maja 2017 roku w Restauracji Kossakówka Hotelu Europejskiego 
w Krakowie odbyła się uroczystość Jubileuszowa trzech Kolegów z Oddziało-
wego Klubu Seniora: Janusza Kucharskiego (85 lat), Stanisława Wacławika (85 
lat) oraz Janusza Magrysza (80 lat). Było to kolejne już spotkanie Jubileuszowe, 
w czasie którego Zarząd Oddziału w sposób uroczysty świętował urodziny 
naszych Kolegów Seniorów. 



39INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Doradca Prezydenta Miasta Krakowa Witold Śmiałek wręcza Januszowi Kucharskiemu Odznakę „Honoris Gratia”

Jubilaci z Lidią Żakowską – Prezes Oddziału w Krakowie
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Uroczystość Jubileuszowa w pięknej sali Restauracji Kossakówka

Na początku spotkania Prezes Oddziału Lidia Żakowska powitała Jubilatów 
oraz przedstawicieli ich rodzin. Przywitała też serdecznie Witolda Śmiałka - 
Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Wiesława Starowicza – Prezesa 
Honorowego SITK RP i Prezesa Honorowego Oddziału, Annę Bryksy, Ka-
zimierza Żurowskiego i Jerzego Hydzika – Członków Honorowych SITK, 
Członków Klubu Seniora oraz Członków Zarządu Oddziału. Następnie głos 
zabrał prof. Wiesław Starowicz, który w ciepłych słowach przekazał Jubilatom 
życzenia zdrowia, satysfakcji z osiągniętych celów oraz niesłabnącej chęci do 
dalszego, aktywnego życia.

W dalszej części uroczystości Doradca Prezydenta Miasta Krakowa - Witold 
Śmiałek, w imieniu Prezydenta Jacka Majchrowskiego dokonał uroczystego 
wręczenia Jubilatowi Januszowi Kucharskiemu najwyższej odznaki za pracę 
na rzecz Krakowa „Honoris Gratia”. Odznakę tę Prezydent Krakowa przyznał 
Koledze J.Kucharskiemu na wniosek Zarządu Oddziału. Następnie Prezes Od-
działu złożyła Jubilatom w imieniu wszystkich zebranych serdeczne gratulacje 
i życzenia, wręczając okolicznościowe listy z życzeniami, kwiaty i prezenty. 
Lampką wina wzniesiono toast za zdrowie Jubilatów i przy akompaniamencie 
kol. Marka Błeszyńskiego odśpiewano każdemu z Nich tradycyjne „Sto lat”. 
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W kolejnej części spotkania Kolega Jerzy Bąkowski wygłosił laudacje 
o wszystkich Jubilatach. W ciepłych słowach przybliżył ich sylwetki, opowiedział 
o życiu osobistym i zawodowym. Następnie przystąpiono do krojenia urodzi-
nowego tortu. Przy słodkim poczęstunku Jubilaci podzielili się z uczestnikami 
spotkania swoimi wspomnieniami i reflaksjami dotyczącymi swoich sukcesów 
oraz osiągnięć zawodowych i stowarzyszeniowych. Opowiedzieli również  
o swoich zainteresowaniach i pasjach, które towarzyszyły im przez kolejne lata. 

Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze, koledzy z Klubu 
Seniora wspominali minione lata i ciekawe wydarzenia związane z pracą za-
wodową i życiem Jubilatów. Miejsce, w którym odbył się potrójny jubileusz 
– piękna, historyczna sala Restauracji Kossakówka w Hotelu Europejskim, 
dodało dodatkowego splendoru tej uroczystości.

Oprawę fotograficzną spotkania zapewnił Tomasz Filiciak z Koła w PNUIK 
Sp. z o.o. w Krakowie.

Wyjazd techniczno-integracyjny do Wrocławia

Koło Grodzkie działające w Oddziale SITK RP w Krakowie, wspólnie 
z MOIIB w Krakowie w dniach 3 – 5 czerwca 2017 r. zorganizowało wyjazd 
techniczno-integracyjny do Wrocławia w celu zapoznania się z najważniejszymi 
obiektami i inwestycjami technicznymi realizowanymi w mieście i najbliższym 
regionie.

Pierwszym punktem bogatego programu wyjazdu była wizyta w Urzędzie 
Miasta Wrocławia. Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności – p. Monika 
Kozłowska-Święconek i Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury 
i Gospodarki p. Zbigniew Komar zaprezentowali aktualny stan i planowany 
rozwój systemu transportu miasta zawarty w opracowanym projekcie „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” . 
Omówili politykę zrównoważonego transportu, która opiera się na zasadach:

− tak zaplanować strukturę miasta, aby wykorzystywała obecny potencjał 
infrastrukturalny,

− dopełniać przestrzeń miejską, tam gdzie jest już dobra komunikacja pu-
bliczna,

− planować nowe osiedla, tam gdzie jest już dobry transport zbiorowy lub 
gdzie planuje się komunikację publiczną,
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− rozwiązaniami przestrzennymi zachęcać do poruszania się transportem 
niesamochodowym lub pieszo,

− przeciwdziałać suburbanizacji,
− powrót do centrum miasta,
− obniżać koszty codziennego życia i funkcjonowania miasta,
− obniżać koszty transportu.
Nowością w Studium jest wyodrębnienie stref dostępności komunikacyjnej; 

szczególną uwagę zwrócono na transport zbiorowy i niezmotoryzowany.
Sieć kolejowa będzie rozwijana w celu bardziej efektywnego wykorzysty-

wania jej jako środka transportu w podróżach miejskich i aglomeracyjnych oraz 
dla lepszej integracji z układem przestrzennym. Niezbędne jest wzbogacenie 
systemu o nowe przystanki oraz modernizacja linii. 

Wrocławski Program Tramwajowy przewiduje budowę 51 km tras tram-
wajowych, dzięki czemu ponad połowa wrocławian miałaby przystanki tram-
wajowe zlokalizowane w odległości nie większej niż 400 metrów od miejsca 
zamieszkania. Nie rozważa się budowy metra we Wrocławiu. 

Spotkanie w Urzędzie Miasta Wrocławia

Założenia Studium przewidują budowę 85 km ulic układu podstawowego, 
nie przewidując dokończenia brakujących odcinków obwodnicy śródmiejskiej. 
Tramwaj wodny ma być włączony do zintegrowanego systemu transportowego 
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miasta. Polityka parkingowa przewiduje budowę kilkunastu parkingów prze-
siadkowych oraz określa wskaźniki liczby miejsc postojowych w zależności 
od dostępności komunikacją zbiorową.

Wyznaczono 625 km różnego rodzaju tras rowerowych. Nowością są zielone 
trasy, które mają przebiegać z dala od głównych arterii i będą odseparowane 
od ruchu samochodowego.

Na zakończenie spotkania wywiązała się ożywiona dyskusja, w której 
poruszono kwestie znaczenia kompleksowych badań ruchu, roli rozwoju sieci 
drogowo-ulicznej, sieci dróg rowerowych oraz komunikacji zbiorowej (wraz 
z opcją metrobusu) w zarządzaniu mobilnością użytkowników systemu trans-
portowego.

Następnie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum 
Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, mieszczącym się w budynku 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie ponadto stacjonują dyspozytorzy 
policji, straży pożarnej, straży miejskiej i pogotowia ratunkowego. Znajduje się 
tam również centrum monitoringu miasta. Pobyt w sali operacyjnej CZRiTP był 
poprzedzony prelekcją Andrzeja Dubaniewicza - Kierownika Działu Zarządu 
Dróg i Utrzymania Miasta, w strukturze którego działa Centrum. 

Wszystkie odpowiedzialne za kierowaniem ruchem służby miejskie znaj-
dują się w jednym miejscu. Pracujący tam operatorzy sygnalizacji świetlnej 
i wideonadzoru, inżynier ruchu, dyspozytor Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
oraz osoba czuwająca nad transportem publicznym we Wrocławiu mają do 
dyspozycji podgląd z 1200 kamer rozlokowanych na ponad 200 skrzyżowa-
niach oraz mapę z dokładną lokalizacją wszystkich wozów MPK kursujących 
po wrocławskich ulicach. Pozwala to na obserwację w czasie rzeczywistym 
sytuacji drogowej w mieście. 

Sygnalizacją steruje program, który dzięki wideodetektorom na bieżąco 
analizuje sytuację na ulicach, co pozwala na bieżąco optymalizować i aktu-
alizować program sygnalizacji świetlnej na poszczególnych skrzyżowaniach 
i ciągach ulic. Efekty działania Centrum to w szczególności: skrócenie czasu 
przejazdu tramwajów o ok. 20%, czasu przejazdu samochodów - rano o ok. 16%, 
po południu – o ok. 13 proc. Samochody rzadziej zatrzymują się na światłach: 
rano o 10%, popołudniu – o 22%. 

Cały system oparty jest na technologii Inteligentnych Systemów Transpor-
towych (ITS) i zawiera m.in. systemy informacyjne dla kierowców (tablice 
w różnych punktach miasta informujące o sytuacji na drogach), internetowy 
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portal ITS, informacje parkingową (o liczbie wolnych miejsc na danym par-
kingu) i przystankową (tablice elektroniczne podające rzeczywisty czas do 
przyjazdu autobusu i tramwaju). Budowa systemu kosztowała ok. 110 mln zł, 
z czego 82 mln zł pokryte zostały ze środków unijnych. 

W dyskusji zwracano uwagę na niezawodność działania systemu, koszty 
eksploatacji oraz kompatybilności urządzeń i oprogramowania. 

Sala operacyjna Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym we Wrocławiu. Fot. Janusz Krzeszowski
 
Po zapoznaniu się z problemami ruchu miejskiego, uczestnicy udali się na 

budowę mostu na Widawie w ciągu drogi ekspresowej nr 5 oraz węzła A8, S5 
i DK5. Inwestycja realizowana jest na zlecenie GDDKiA Oddział we Wrocła-
wiu. Zapoznano się z technologią budowy mostu o długości 750 m metodą 
nasuwania podłużnego. Taka technologia nie wymaga budowania rusztowań od 
dołu, co było niemożliwe do wykonania ze względu na niską nośność gruntów 
pod tym mostem. Przeprawa mostowa ma 13 przęseł, prowadzi po dwa pasy 
ruchu w każdym kierunku oraz posiada pasy awaryjne. Jeden nasuwany ele-
ment waży 1100 ton. Długość mostu wynika ze zlokalizowania w tym miejscu 
poldera powodziowego dla pomieszczenia cofki rzeki Odry. 

Po przejeździe na rozległy węzeł o powierzchni 30 ha zapoznano się z ro-
botami drogowymi i wiaduktami na trzech łącznicach. Wizytowane obiekty są 
częścią 48 km odcinka Wrocław - Korzeńsko budowy drogi S5, która ma się 
zakończyć w IV kwartale 2017 r. 
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Całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi ok. 1,9 mld zł. Inwestycja 
jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Przeprowadzono dys-
kusję koncentrującą się na zagadnieniach zasadności przyjętych technologii 
oraz racjonalności skali rozwiązań. W dyskusji uczestniczył Janusz Żelasko – 
Kierownik Budowy z firmy ASTALDI Z oraz Magdalena Szumiata – Rzecznik 
Prasowy GDDKiA.

Uczestnicy zwiedzają most budowany nad rzeką Widawą w ciągu drogi ekspresowej S5

Przejazd przez Most Rzędziński oraz Most Milenijny był dla uczestni-
ków wyjazdu okazją do zapoznania się z ich konstrukcją. Most Rzędziński 
jest drogowym mostem wantowym nad Odrą, będący częścią Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia (A8). Głównym celem tej inwestycji jest skierowanie 
ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia. Przez przejęcie części 
ruchu o dalekim zasięgu, znacznie zmniejsza się jego udział na pozostałych 
drogach. W każdym kierunku kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu. 
Przebieg autostrady przez obszar stopnia wodnego został wymuszony protesta-
mi społecznymi odnoszącymi się do innych, alternatywnych przebiegów trasy. 
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Skutkowało to koniecznością budowy mostu o dużych rozpiętościach przęseł. 
Projekt mostu został wykonany przez Zespół Badawczo-Projektowy „Mosty – 
Wrocław” pod kierownictwem prof. Jana Biliszczuka. Wykonawcą mostu były 
firmy Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Most, którego budowa 
trwała 3 lata, oddany został do eksploatacji w sierpniu 2011 r. Koszt budowy 
obiektu wyniósł 576 mln. Most składa się z trzech sekcji: 

• estakady południowej o długości 610 m; jest to 11-przęsłowa belka 
z betonu sprężonego o przekroju skrzynkowym, 

• mostu głównego o długości 612 m o konstrukcji podwieszonej do jed-
nego pylonu o wysokości 122 m, jest wspólny dla obu konstrukcji po-
mostu z betonu sprężonego, przęsła główne zostały wykonane metodą 
betonowania nawisowego, 

• estakady północnej długości 520 m w postaci 9-przęsłowej belki ciągłej 
z betonu sprężonego.

Most Rzędziński na Odrze w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
Źródło: Łukasz Czyżykowski - Flickr: New bridge (Rędziński), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=17124750

Konstrukcję mostu posadowiono na palach prefabrykowanych wbijanych 
i wierconych o średnicy 1,5 m. Pod wieloma względami Most Rzędziński jest 
rekordzistą w skali Polski. Wyposażony jest w system stałego monitoringu elek-
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tronicznego stanu konstrukcji, który obejmuje: czujniki pomiaru sił w wantach, 
akcelerometry do pomiaru przyśpieszeń ruchu want, inklinometry do pomiaru 
wychyleń gałęzi pylonu i pomostu, czujniki pomiaru prędkości i kierunku 
wiatru, czujniki do pomiaru temperatury konstrukcji i otoczenia, tensometry 
do pomiaru odkształceń w pylonie i pomoście.

Zapoznano się także z konstrukcją Mostu Milenijnego, który jest drogowym 
mostem wantowym nad Odrą we Wrocławiu łączącym osiedla: Popowice i Oso-
bowice. Most jest częścią obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, równocześnie 
stanowi fragment drogi krajowej nr 5 oraz trasy europejskiej E261. Przez most 
prowadzą dwie dwupasmowe jezdnie oraz po obu stronach chodniki i drogi 
rowerowe. Autorem projektu Milenijnego jest dr inż. Marek Jagiełło. Wyko-
nawcą mostu była firma Skanska SA. Budowa trwała 2,5 roku i kosztowała 
160 mln zł. Most oddano do użytku w 2004 roku.

Most Milenijny na Odrze we Wrocławiu
Źródło: Fallaner - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60072258

Pod względem statycznym i konstrukcyjnym most składa się z trzech czę-
ści: estakady lewobrzeżnej o długości 325 m, mostu wantowego o długości 
290 m, mostu nawisowego o długości 260 m z estakadą prawobrzeżną o dłu-
gości 97 m. Całkowita długość mostu wynosi 973 m, wysokość konstrukcyjna 
na estakadzie 2,5 m, na moście wantowym 2,7 m, na moście nawisowym od 
2,95 do 6,5 m. Most ma belkowy ustrój nośny, 15 przęseł i jest wsparty na 



48 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

16 masywnych podporach - przyczółkach, podporach tarczowych, pylonach 
mostu podwieszonego i podporach słupowych. Najdłuższe przęsło nad nur-
tem Odry ma długość 153 m. Pylony w kształcie litery H o wysokości 50 m 
wznoszą się nad poziom płyty pomostu na wysokość 33 m. Ustrój nośny 
wspiera się na 64 łożyskach. Na moście o szerokości 25,12 m mieszczą się: 
dwie siedmiometrowe jezdnie, dwie ścieżki rowerowe (każda szeroka na 
1,5 m) i dwa dwumetrowe chodniki dla pieszych. W miejscach, gdzie znaj-
dują się przystanki autobusowe, most ma szerokość 32,12 m. Nawierzchnia 
na jezdni ma 90 mm, z czego warstwa wiążąca 50 mm i ścieralna 40 mm. 
Nawierzchnia na chodnikach i ścieżkach rowerowych jest chemoutwardzalna 
i ma grubość 3 mm.

W następnym dniu w czasie objazdu Wrocławia pod opieką przewodnika 
zapoznano się z obiektami: Stadion Miejski, zintegrowany przystanek tram-
wajowo - kolejowy Wrocław Stadion, Narodowe Forum Muzyki z sąsiadu-
jącym wielopoziomowym parkingiem podziemnym pod Placem Wolności 
z ponad 700 miejscami postojowymi, dworzec kolejowy - Wrocław Główny 
po rewaloryzacji, wieża wodna Moora, kampus Politechniki Wrocławskiej 
z kolejką linową oraz awanport Szczytniki, Zespół Stadionu Olimpijskiego, 
Hala Stulecia wraz terenami wystawowymi, wzorcowe osiedla mieszkaniowe 
Wrocławia oraz rewaloryzowany kompleks EIT Plus - Europejski Instytut 
Technologiczny z reaktywowanym przystankiem kolejowym Wrocław Pracze. 

Uczestnicy wyjechali na taras widokowy usytuowany na 49 piętrze budyn-
ku Sky Tower (najwyżej w Polsce), który z dwoma przylegającymi budynkami 
położonymi na wrocławskim osiedlu Południe stanowi kompleks mieszkalny, 
biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny. Całkowita wysokość 51-kondy-
gnacyjnej wieży to 212 m. Wewnętrzne rozwiązania komunikacyjne całego 
kompleksu obejmują 38 dźwigów, 8 ruchomych schodów oraz 2 chodniki 
ruchome. Budowę rozpoczęto w 2007 r., a ukończono w 2013 r.

W trakcie zwiedzania Starego Miasta Wrocławia, w tym zlokalizowanych 
tam zabytkowych mostów, zapoznano się z zasadami organizacji ruchu w tym 
obszarze oraz jego obsługą przez komunikację zbiorową. Ponadto dysku-
towano na temat problemów związanych z realizacją obwodnicy drogowej 
Wałbrzycha oraz kwestie planistyczno-projektowe i wykonawcze Drogowej 
Trasy Średnicowej GOP. 

Uczestnicy zwiedzili również inne ciekawe obiekty, które są chlubą Wro-
cławia i okolic: ekspozycję Panoramy Racławickiej, Afrykarium położone 
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na terenach wrocławskiego ZOO oraz zamek w Książu, w tym podziemne 
obiekty betonowe wybudowane w czasie II Wojny Światowej. 

Wspólne zdjęcie na tarasie widokowym Sky Tower

Wykorzystane źródła: 
http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2009/2_23_2009/pdf/4_biliszczuk_most.pdf
http://www.wroclaw.pl/its-wroclaw-co-to-jest 
http://www.wroclaw.pl/portal/studium-transport-i-zrownowazona-mobilnosc
https://zaplanuj.wroclaw.pl/polityka-zrownowazonej-mobilnosci
Wikipedia. Wolna Encyklopedia

Opracowanie Wiesława Rudnicka – Przewodnicząca Koła Grodzkiego
Zdjęcia z uczestnikami wyjazdu – Stanisław Dziedzic
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III Rodzinny Piknik TranSPORTOWY 

W dniu 10 czerwca 2017 roku, na stadionie sportowym LKS Pasternik 
w Ochojnie, odbył się kolejny Rodzinny Piknik TranSPORTOWY. Impreza 
organizowana jest cyklicznie – tegoroczna edycja była już III przedwaka-
cyjnym spotkaniem członków i sympatyków Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie wraz z całymi rodzinami. 
Głównym organizatorem pikniku było Koło w Politechnice Krakowskiej.

Impreza integracyjna w formie pikniku TranSPORTOWEGO jest dedy-
kowana przede wszystkim wspólnej zabawie, integracji, aktywnemu wypo-
czynkowi i relaksowi na świeżym powietrzu. Prym wiodą dzieci – maluchy 
w każdym wieku znajdują tam dla siebie ciekawe zajęcia i interesujące kon-
kursy. Co roku największą uwagę uczestników skupiają konkurencje, głównie 
sportowe. Rodziny walczą o tytuły najlepszych w konkurencjach: turlanie 
arbuza (za pomocą miotły), toczenie opony autobusowej, rzut gumiakiem, 
skoki w workach, czy przeciąganie liny. 

Jednym z dwóch obowiązkowych punktów każdej edycji rodzinnego 
pikniku jest mecz piłki nożnej, w którym walka toczy się o Puchar Prezesa 
Koła SITK w Politechnice Krakowskiej. W tym roku do gry przystąpiły 
2 drużyny: połączone siły zawodników Politechniki Krakowskiej i firmy 
ViaVistula przeciwko zrzeszeniu Sympatyków Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. Po wyczerpującej wal-
ce, zakończonej w trudnych warunkach pogodowych, zwyciężyła drużyna 
zawodników Politechniki Krakowskiej i firmy ViaVistula, zdobywając tym 
samym Puchar Prezesa.

Drugim obowiązkowym punktem programu każdego pikniku jest Wielki 
Quiz Transportowy, w którym drużyny, przepytywane dociekliwie prawie 
jak przez Stanisławę Ryster w legendarnej Wielkiej Grze, muszą wykazać 
się szczegółową wiedzą dotyczącą systemu transportowego Krakowa i nie 
tylko. Tegoroczną edycję piknikowego Quizu charakteryzowały trudne i pod-
chwytliwe pytania. Konkurencję zasłużenie zwyciężyła drużyna Politechniki 
Krakowskiej.

Podczas całodziennej zabawy, uczestnikom spotkania towarzyszyły cie-
kawe atrakcje. Dzieciaki miały możliwość malowania twarzy i spotkania 
z Tygryskiem (przyjacielem Kubusia Puchatka). Dorośli natomiast korzystali 
z grillowych dań, serwowanych nawet podczas niesprzyjającej aury.
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Wspólne zabawy dla dzieci i dorosłych - przeciąganie liny

Konkurencja – zamiatanie arbuza na czas
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Mecz piłkarski o Puchar Prezesa Koła w Politechnice Krakowskiej

Deszcz nie całkiem pokrzyżował plany transportowcom - quiz wiedzy transportowej został przeprowadzony pod dachem

Prawdziwie transportową obsługę imprezy zapewnił krakowski oddział firmy 
Mobilis, transportując wszystkich uczestników Pikniku najpierw na stadion 
LKS Pasternik, a po zakończonej zabawie bezpiecznie do Krakowa.

Opracowanie: Urszula Duda – Wiertel
Zdjęcia: Paulina Sapoń, Sabina Obiedowska – Puławska

Koło w Politechnice Krakowskiej
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Wakacyjny Pociąg Retro – Transwersalny 

W pięknym, słonecznym dniu 9 lipca br. odbyła się, organizowana przez 
Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, impreza pn. „Wakacyjny 
pociąg retro - Transwersalny”, w której udział wzięło ok. 20 członków oraz 
sympatyków krakowskiego Oddziału SITK RP. 

Uczestnicy wycieczki przemierzyli zabytkowym składem przepiękne 
zakątki Małopolski na trasie Nowy Sącz – Chabówka. Przejazd trwał ok. 4,5 
godziny, a pociąg zatrzymywał się na krótkie postoje na stacjach: Nowy Sącz 
Miasto, Męcina, Limanowa, Tymbark, Dobra, Kasina Wielka, Mszana Dolna 
oraz Rabka Zdrój.

Po dotarciu na miejsce docelowe uczestnicy mogli skorzystać z kilku 
wariantów dalszej części wycieczki: zwiedzanie Skansenu Taboru Kolejowego 
w Chabówce, wycieczka parowozem do Kasiny Wielkiej (OKz32-2 z 1934 
roku) oraz wyjazd na Śnieżnicę lub zwiedzanie Rabki-Zdrój. 

Opracowanie i zdjęcia: Sabina Puławska-Obiedowska
Sekretarz Koła w Politechnice Krakowskiej

Pociąg retro (lokomotywa SM42-1006) pośród zielonych zakątków Małopolski 
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Część grupy uczestników wyjazdu na stacji w Chabówce na tle parowozu

Wycieczka techniczna nt.: Budowa przystanku PKP 
w Łagiewnikach przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie

Wycieczka techniczno-turystyczna pt: „Budowa przystanku PKP w Łagiew-
nikach przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie” zorganizowana 
została w dniu 29 lipca br. Jej organizatorami byli: SITK RP Oddział w Kra-
kowie, Koło w Mota-Engil Central Europe S.A., Koło w GDDKiA Oddział 
w Krakowie oraz MOIIB w Krakowie. W wycieczce uczestniczyło 14 osób.

Podczas wycieczki uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowo wybudowa-
nym przystankiem kolejowym Kraków Sanktuarium. Przystanek zlokalizowany 
jest na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na odcinku Kraków 
Bonarka – Kraków Swoszowice. Przystanek ten to węzeł przesiadkowy łączący 
wszystkie rodzaje transportu: kolejowy, miejski - autobusowy i tramwajowy 
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oraz transport indywidualny. Budowa przystanku niewątpliwie wpłynęła na 
poprawę dostępności komunikacji dla mieszkańców Krakowa oraz pielgrzy-
mów zmierzających do ośrodków kultu religijnego. W ramach inwestycji wy-
budowano dwa perony wraz z wielobranżową infrastrukturą komunikacyjną, 
niezbędną do zapewnienia pasażerom sprawnego korzystania z przystanku. 
Na terenie inwestycji przy ul. Marcika znajdują się ruiny dwuprzęsłowego 
przyczółka wiaduktu kolei wąskotorowej z roku 1918 roku, który w ramach 
zadania przeszedł renowację oraz został zagospodarowany jako punkt wido-
kowy. W zakresie inwestycji wybudowano dwie kładki dla pieszych nad linią 
kolejową nr 94 oraz na ul. Marcika wraz ze schodami oraz windami. Zadaniem 
obiektów jest przeprowadzenie ruchu podróżnych: z peronów do Centrum Jana 
Pawła II bądź na drogę wewnętrzną C.H. Zakopianka, przejście do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, łatwe skomunikowanie z własnymi pojazdami.

Panorama Sanktuarium w Łagiewnikach

Uczestnicy zwiedzili również Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Sank-
tuarium Jana Pawła II. Sanktuarium to powstało w ramach Centrum Jana Pawła 
II „Nie lękajcie się!” i zostało erygowane w dniu 11 czerwca 2011 roku przez 
ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Od tego dnia rozpoczął się oficjalny kult 
Jana Pawła II w tym miejscu. W Sanktuarium znajdują się relikwie Jana Pawła 
II, które zostały ofiarowane po Jego beatyfikacji. Najcenniejszą jest krew, którą 
lekarze z kliniki Gemelli przekazali do osobistego sekretarza Papieża Kardynała 
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Stanisława Dziwisza. Podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki mogli również 
zobaczyć m.in. znajdującą się w Kaplicy Kapłańskiej płytę z grobu Jana Pawła II 
pochodzącą z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Mogli również 
zobaczyć naznaczoną krwią sutannę, w którą był ubrany Papież w dniu 13 maja 
1981 roku, kiedy to doszło do zamachu na Jego życie. Aktualnie ta bezcenna 
relikwia znajduje się w szklanej gablocie w Kościele Górnym. Po zwiedzaniu 
Sanktuarium wszyscy uczestnicy wyjechali windą na wieżę widokową, skąd 
mogli podziwiać piękną panoramę.

Na zakończenie wycieczki wszyscy udali się do kawiarni na kawę i kre-
mówkę. 

Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska
Przewodnicząca Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.

Uczestnicy wycieczki w trakcie odpoczynku

 
Prelekcje Krajowego Klubu Miłośników Historii i Za-

bytków Transportu

Krajowy Klub Miłośników Historii i Zabytków Transportu po niedługiej 
przerwie wraca do cyklicznych prelekcji poświęconych historii kolei. W tym 
roku mija 170 lat od momentu, kiedy kolej trafiła do naszego miasta i właśnie 
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z tej okazji Klub przygotował nowy cykl 12 prelekcji upamiętniający 170-rocz-
nicę wjazdu pierwszego pociągu do Krakowa.

Na początek garść faktów, dotyczących historii kolejnictwa w naszym mie-
ście. Senat Wolnego Miasta Krakowa postanowił nie pozostawiać Krakowa na 
uboczu budowanej właśnie sieci kolejowej i w 1844 r. postanowił o budowie 
Krakowsko-Górnośląskiej linii kolejowej. Odcinek o długości 65 km miał 
połączyć Kraków z Mysłowicami w Prusach, skąd kolej już wiodła dalej na 
zachód do Berlina. Austriacy planowali budowę do Mysłowic odnogi swojej 
Kolei Północnej, zatem Kraków zyskałby połączenie ze stolicami obu państw – 
zaborców oraz z Warszawą w Królestwie Polskim. Prace budowlane rozpoczęto 
w 1845 roku od uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 
dworca w Krakowie. Niestety w 1846 roku w Krakowie wybuchło powstanie, 
po którego upadku Wolne Miasto Kraków zostało zniesione, a jego terytorium 
zostało przyłączone do Austrii. Zatem inauguracyjny przejazd pierwszego 
w Krakowie pociągu 13 października 1847 roku miał miejsce już w zupełnie 
nowej sytuacji politycznej

Pierwsza prelekcja na temat tych fascynujących, historycznych wydarzeń 
pt: „Początki Kolejnictwa – trudne początki” odbyła się w siedzibie Oddziału 
przy ul.Siostrzanej w dniu 22 maja 2017r. Kolejne prelekcje nt: „Linie kolejowe 
w Galicji” oraz „Niektóre stacje Węzła Kraków” odbyły się również w siedzibie 
Oddziału w dniu 12 czerwca i 10 lipca 2017r.

Prelegentem był Przewodniczący KKMHiZT kol. Jerzy Hydzik, który 
przedstawił historię nowego w owym czasie wynalazku, jakim była kolej. 
Podczas tych „historycznych podróży w czasie” słuchacze zapoznali się rów-
nież z historią rozwoju kolei w Galicji, gdzie w latach 1890-1910 powstało 15 
lokalnych linii kolejowych o długości 775 km.

Omawiając stacje Węzła Kraków kol. J.Hydzik zapoznał słuchaczy z historią 
stacji Kraków Bonarka (do 1923 roku Podgórze Bonarka). Stacja ta powstała 
przy odnodze linii Transwersalnej prowadzącej do Płaszowa. Do tego miejsca 
w 1888 roku doprowadzono kolej obwodową (cyrkumwalacyjną), a Bonarka 
od początku swojego istnienia była stacją węzłową. W 1912 roku linię ob-
wodową zlikwidowano, ale stacja ta nadal pełniła ważną funkcję obsługując 
wiele okolicznych bocznic, m.in. prowadzących do kamieniołomu Liban czy 
Krakowskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego „Bonarka”. 

Na kolejne prelekcje dotyczące historii kolei w Krakowie pt.: „Dworzec 
Kraków” oraz „Lokomotywownie Krakowa” kol. J.Hydzik zaprasza zain-
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teresowanych do siedziby Oddziału w dniach 7 sierpnia i 18 września br. o  
godz. 16.00. 

 
 

Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 15.03.2017 r. – 31.07.2017 r. do Oddziału przyjęto: Beatę Pojnar 
do Koła w Mota-Engil Central Europe S.A., Roberta Oleniacza, Marka Bo-
gackiego, Paulinę Bździuch i Arkadiusza Kampczyka do Koła w Politechnice 
Krakowskiej. Kol. Tadeusz Żelazny przeniósł się z Koła w ZIKIT do Koła 
Grodzkiego.

Z listy członków Oddziału w tym okresie skreślono: Andrzeja Dobra-
nowskiego, Artura Piwowarczyka i Mateusza Łasaka z Koła w PNUiK, Jana 
Chrzanowskiego z Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Piotra Derę, 
Antoniego Janika i Pawła Stopkę z Koła w Politechnice Krakowskiej.

W ostatnich miesiącach pożegnaliśmy również trzech zmarłych Kolegów: 
Sławomira Banysia, Andrzeja Macelewicza i Janusza Cieślińskiego.

Opracowanie: Anna Bujak

Z żałobnej karty 
Wspomnienie o Koledze Januszu Cieslińskim

Z głębokim smutkiem informujemy, 
że w dniu 21 czerwca 2017 roku  odszedł 
z naszego grona Kolega dr inż. Janusz 
Cieśliński – wieloletni i zasłużony 
członek Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP, członek 
Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie.  
Pożegnaliśmy Go z żalem w dniu 23 
czerwca 2017 roku na Cmentarzu Ra-
kowickim.

Dr inż. Janusz Cieśliński urodził się 
20 kwietnia 1937 r. w Zamościu. Szkołę 
podstawową ukończył w Krynicy. Był 
absolwentem V Liceum w Krakowie. Po dr inż. Janusz Cieśliński
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maturze rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej. 
Po obronie pracy magisterskiej, od października 1959 r. rozpoczął pracę na 
Politechnice Krakowskiej jako asystent. W roku 1967 obronił pracę doktorską. 
Całe swoje dorosłe życie poświęcił drogownictwu. Pracował na Wydziale 
Inżynierii Lądowej w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej, pełniąc 
od roku 1988 funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktyki, nieprzerwanie aż do 
30 września 2002 r., tj. do czasu przejścia na emeryturę. Kolejno równolegle 
z pracą dydaktyczną udzielał się zawodowo w wykonawstwie oraz w projek-
towaniu: w Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”, 
Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych w Krakowie, Rejonie Eksploatacji 
Dróg Publicznych w Krakowie, Zakładzie Studyjno-Projektowym Politechniki 
Krakowskiej.  Pracował w Zarządzie Autostrad Warszawa – kierując Zespołem 
Krakowskim Pracowni Studiów Autostrad, który zajmował się planowaniem 
i projektowaniem studialnym sieci autostrad w Polsce południowej.

Wraz z zespołem opracował m.in. Studium autostrady A-4 od Krakowa do 
granicy wschodniej państwa, w rejonie GOP, studium tras ekspresowych S-5 
oraz S-7 i inne .

Kol. Ciesliński prowadził bardzo aktywną działalność merytoryczną w za-
kresie rozwoju form i kierunków kształcenia. Wiele lat współpracował również 
ze studenckimi kołami naukowymi. Był autorem wielu ważnych publikacji 
naukowych oraz materiałów i pomocy dydaktycznych dla studentów, prowadził 
wiele prac dyplomowych, był przewodnikiem  i mentorem wielu inżynierów 
w początkach ich drogi zawodowej. Projekty zawarte w pracach  dyplomowych 
studentów przez niego prowadzonych, były przekazywane do państwowych 
i samorządowych jednostek drogowych i wdrażane do realizacji.   

Za działalność naukowo – dydaktyczną, wychowawczą i zawodową, uho-
norowany został wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym Srebrnym 
(1984) i Złotym (1990) Krzyżem Zasługi, Odznaką Resortową Przodujący 
Drogowiec, licznymi nagrodami rektora Politechniki Krakowskiej.

Poza działalnością naukową i zawodową był aktywnym członkiem 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, do którego wstąpił 
w roku 1960. Pełnił w Krakowskim Oddziale ważne funkcje: Zastępcy 
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego (w latach 2006-2014) oraz Prze-
wodniczącego Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rzeczoznawców  
(w latach 1997-2014). Posiadał uprawnienia rzeczoznawcy w specjalizacji: 
układy komunikacyjne.
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Za długoletnią aktywną działalność i zaangażowanie w pracy na niwie 
Stowarzyszenia odznaczony został Srebrną i Złotą Honorową Odznaką SITK,  
Medalem 60-lecia SITK, a przez Naczelną Organizację Techniczną NOT - 
Srebrną i Złotą Odznaką NOT.

Kolega Janusz Ciesliński, jako wybitny drogowiec pełnił również odpowie-
dzialne funkcje w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 
Był członkiem Komitetu Założycielskiego z ramienia SITK. W Izbie działał 
aktywnie od 2001 roku.  Był także wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w pierwszej kadencji 
i autorem zestawów pytań do egzaminu na uprawnienia budowlane w zakresie 
dróg, mostów i kolei.

Wszyscy pamiętamy Kolegę Janusza jako bardzo aktywnego, zaanga-
żowanego drogowca, organizatora wielu konferencji i ważnych wydarzeń 
technicznych.

Janusz Ciesliński jako Człowiek, Kolega, Wykładowca i Wychowawca 
młodych inżynierów  był przez wszystkich bardzo ceniony i lubiany – pogod-
ny, towarzyski, zawsze z uśmiechem na twarzy, całym sercem zaangażowany 
w sprawy zawodowe i stowarzyszeniowe. Był człowiekiem z ogromną cha-
ryzmą, obdarzony uznaniem i szacunkiem środowiska, a jednocześnie bardzo 
skromnym, bezpośrednim, szalenie sympatycznym.

Żegnamy Go ze smutkiem.

Zdjęcie ze strony Politechniki Krakowskiej
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 15.03.2017 r. 
– 31.07.2017 r. uczestniczyło w 11 przetargach:

Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 
przetargu

1
Sporządzenie aktualizacji wyceny szacunko-
wej 20 sztuk wagonów węglarka typu CFR/E 
seria Eaos

Przedsiębior-
stwo Handlowo 

Usługowe 
PRO-AGRA Sp. 

z o .o .

wygrany marzec

2

Przeprowadzenie badań i analiz poziomu 
napełnienia pociągów w przewozach pasażer-
skich organizowanych przez Województwo 
Śląskie

Urząd Mar-
szałkowski 

Województwa 
Śląskiego

nierozstrzy-
gnięty marzec

3 Wykonanie operatów szacunkowych dla 18 
maszyn

Przedsiębior-
stwo Napraw 
i Utrzymania 
Infrastruktury 

Kolejowej 
w Krakowie 
Spółka z o.o.

wygrany kwiecień

4 Wycena 5 sztuk wagonów towarowych serii 
Gbs znajdujących się w stacji Oświęcim. PKP Cargo S.A. wygrany kwiecień

5

Wykonanie rocznej kontroli stanu sprawności 
technicznej wojskowej bocznicy kolejowej 
w Krakowie - Balicach wraz z przeglądem 
obiektów inżynieryjnych znajdujących się 
w ciągu bocznicy kolejowej, określenie 
potrzeb konserwacyjno - remontowych wraz 
z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
i specyfikacjami technicznym

8 Baza Lotnic-
twa Transporto-
wego w Krako-
wie – Balicach

wygrany kwiecień

6

Opracowanie Regulaminu Pracy Bocznicy 
Kolejowej oraz Instrukcji o postępowaniu 
w sprawach poważnych wypadków, wypad-
ków i incydentów w transporcie kolejowym 
na bocznicy kolejowej niezbędnych do uzy-
skania świadectwa bezpieczeństwa bocznicy 
kolejowej

TAURON 
Wytwarzanie 

Spółka Akcyjna
przegrany maj
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7
Wycena szacunkowa lokomotywy parowej 
Ty2-7 znajdującej się na terenie Skansenu 
Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP Cargo S.A. wygrany maj

8

Uzupełnienie opinii dla Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach V Wydział Cywilny w sprawie 
powództwa PKP Polskie Linie Kolejowe 
Spółki Akcyjnej w Warszawie przeciwko 
AXA Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekura-
cji Spółce Akcyjnej w Warszawie

Sąd Apelacyjny 
w Katowicach wygrany maj

9

Wycena 74 sztuk elektrycznych zespołów 
trakcyjnych EN57 z odmianami EN57AL 
i EN57AKM, które stanowić będą zabez-
pieczenie wierzytelności wynikających 
z obligacji

Koleje Mazo-
wieckie -KM 

Sp. z o.o.
przegrany czerwiec

10 Wycena 10 sztuk wagonów towarowych serii 
Gbs znajdujących się w stacji Inowrocław PKP Cargo S.A. wygrany czerwiec

11 Wykonanie badań natężenia ruchu w miejsco-
wości Brzeg 

Atrium Grupa 
Doradcza

nierozstrzy-
gnięty czerwiec

12 Aktualizacja wyceny 20 szt. wagonów kolejo-
wych typu CFR/E serii Eaos 

Przedsiębior-
stwo Handlowo 

Usługowe 
PRO-AGRA Sp. 

z o .o .

wygrany czerwiec

13

Analiza sytuacji rynkowej w krajowym 
drogowym przewozie osób w zakresie badań 
wielkości potoków pasażerskich i napełnień 
autobusów na wybranych ciągach komunika-
cyjnych i punktach pomiarowych Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz poziomu zaspo-
kojenia potrzeb przewozowych pasażerów 
w komunikacji autobusowej

Urząd Mar-
szałkowski 

Województwa 
Małopolskiego 
Departament 

Transportu i Ko-
munikacji

nierozstrzy-
gnięty lipiec

Zawarte umowy

W okresie 15.03.2017 r. – 31.07.2017 r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało 8 umów z dziedziny kolejnictwa:

Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 
tematu

1 Sporządzenie aktualizacji wyceny szacunkowej 20 
sztuk wagonów węglarka typu CFR/E seria Eaos

Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 

PRO-AGRA Sp. z o.o.
A.Mutka

2 Wykonanie operatów szacunkowych dla 18 maszyn

Przedsiębiorstwo 
Napraw i Utrzymania 

Infrastruktury Kolejowej 
w Krakowie Sp. z o.o.

A.Mutka
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3 Wycena 5 sztuk wagonów towarowych serii Gbs 
znajdujących się w stacji Oświęcim. PKP Cargo S.A. A.Mutka

4

Wykonanie rocznej kontroli stanu sprawności tech-
nicznej wojskowej bocznicy kolejowej w Krakowie 
- Balicach wraz z przeglądem obiektów inżynieryj-
nych znajdujących się w ciągu bocznicy kolejowej, 
określenie potrzeb konserwacyjno - remontowych 
wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
i specyfikacjami technicznym

8 Baza Lotnictwa Trans-
portowego w Krakowie 

– Balicach
M.Błeszyński

5
Wycena szacunkowa lokomotywy parowej Ty2-7 
znajdującej się na terenie Skansenu Taboru Kolejo-
wego w Chabówce

PKP Cargo S.A. A.Mutka

6

Uzupełnienie opinii dla Sądu Apelacyjnego w Kato-
wicach V Wydział Cywilny w sprawie powództwa 
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej w War-
szawie przeciwko AXA Towarzystwu Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Spółce Akcyjnej w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach K.Królikowski

7 Wycena 10 sztuk wagonów towarowych serii Gbs 
znajdujących się w stacji Inowrocław PKP Cargo S.A. A.Mutka

8 Aktualizacja wyceny 20 szt. wagonów kolejowych 
typu CFR/E serii Eaos

Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 

PRO-AGRA Sp. z o.o.
A.Mutka

Opracowanie: Anna Bujak
Biuro Oddziału

Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 
W okresie 16.03.2017 r. – 31.07.2017 r. Oddział zorganizował dwie edycje 

kursu przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodo-
wych w transporcie drogowym w terminach: 3 – 7 kwietnia 2017 r. i 19 – 23 
czerwca 2017 r. Kierownikiem kursu był Mariusz Szałkowski, a Sekretarzem 
Janina Mrowińska, w kursach łącznie uczestniczyło 20 osób. Uczestnicy kursu 
otrzymali bezpłatnie wydawnictwo pod redakcją prof. Wiesława Starowicza 
pt: Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu 
drogowego. Kolejny kurs zaplanowano w terminie 11 – 15 września 2017 r.

 Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Oddział SITK RP w Krakowie ośrodkiem egzami-
nacyjnym dla przewoźników drogowych na certyfikat 
kompetencji zawodowych w Krakowie

Oddział SITK RP w Krakowie został ośrodkiem organizującym egzaminy 
dla przewoźników drogowych na certyfikat kompetencji zawodowych w Kra-
kowie. Od 2008 roku w Krakowie nie było organizowanych egzaminów, a prz-
eszkoleni przez Ośrodki Szkoleniowe w Małopolsce i Podkarpaciu kursanci 
byli zgłaszani na egzaminy do innych miast: Katowice, Nowy Sącz, Kielce, 
Wrocław i Warszawa. 

Sekretarz Oddziału – kol. Janina Mrowińska, będąca Sekretarzem Kursów 
przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, 
zainicjowała pomysł przywrócenia Ośrodka Egzaminacyjnego w Krakowie 
i rozpoznała wymagania stawiane przez Instytut Transportu Samochodowego, 
dotyczące powołania Ośrodka Egzaminacyjnego. 

W wyniku podjętych działań, pozyskano salę egzaminacyjną w Centrum 
Konferencyjnym MPK SA w Krakowie, która spełniła wymagania dotyczące 
infrastruktury i uzyskała pozytywną ocenę ITS. W dniu 13 maja br. przeprow-
adzony został w nowym ośrodku w Krakowie pierwszy egzamin państwowy 
dla 40 osób. W kolejnym zaplanowanym terminie w dniu 08 lipca br odbyły 
się już dwa egzaminy. Następny termin ustalono na 30 września br. 

Nad sprawnym przebiegiem egzaminów od strony organizacyjnej czuwają 
kol. Mariusz Szałkowski – Kierownik Kursów oraz kol. Janina.Mrowińska - 
Sekretarz. W skład Komisji Egzaminacyjnych powołano prof. Wiesława Staro-
wicza i Mariusza Szałkowskiego, którzy spełniali wymogi Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej i zostali wpisani na listę społecznych 
członków komisji egzaminacyjnych dla certyfikowania przewoźników 
drogowych.

Otwarcie Ośrodka Egzaminacyjnego w Krakowie spotkało się z bardzo 
pozytywnym odbiorem ze strony kursantów a nawet wzbudziło entuzjazm. 
Dla Oddziału jako Ośrodka Szkolącego jest to dodatkowy atut aby zachęcić 
potencjalnych kursantów do wyboru naszej oferty.

Opracowanie: Janina Mrowińska 
- Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie, 

Sekretarz Kursów dla przewoźników drogowych 
na certyfikat kompetencji zawodowych
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Z życia 
całego SITK RP

Zebranie Plenarne Krajowego Klubu Miłośników Hi-
storii i Zabytków Transportu w Kostrzynie nad Odrą

W dniach 15-16 maja 2017 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyło się Plenarne 
Zebranie KKMHiZT, w którym udział wzięło 15 członków z dziewięciu Od-
działów SITK.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od obrad plenarnych. Uczestników 
spotkania przywitał Przewodniczący Klubu Jerzy Hydzik. Minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłego Kolegi z Klubu w Rzeszowie. 

W czasie obrad omawiano bieżące sprawy Klubu, przedyskutowano sprawy 
organizacyjne związane z kolejnymi, planowanymi w tym roku spotkaniami 
w Gdańsku i Toruniu. Poinformowano o obchodach 40-lecia Oddziału w Ostro-
wie Wielkopolskim. Omówiono sprawy finansowe Klubu, jak również plany 
związane z przygotowaniem wydawnictwa zawierającego życiorysy zasłużo-
nych inżynierów i działaczy Stowarzyszenia.

W dalszej części spotkania kol. Roland Pielech z Oddziału SITK w Zielonej 
Górze, bezpośredni organizator zebrania, przybliżył zebranym historię dwupo-
ziomowego dworca kolejowego w Kostrzynie nad Odrą, wybudowanego w 1872 
roku oraz historię linii wschodniej Berlin – Kaliningrad. Zapoznał zebranych 
również z historią miasta Kostrzyń, Starego Miasta oraz Twierdzy Kostrzyń.

Po zakończeniu obrad uczestnicy udali się w kierunku Starego Miasta 
i Twierdzy Kostrzyń, gdzie przy bramie wejściowej oczekiwał na nich przewod-
nik. Spacer ocalałymi brukowanymi uliczkami Starówki pozwolił na obejrzenie 
pozostałości domów mieszkalnych, zamku i kościoła farnego oraz wysłuchanie 
interesujących historii związanych z tym imponującym miastem – twierdzą.

Następnie po przejściu promenadą po murach twierdzy uczestnicy dotarli do 
Bastionu Filip, gdzie zwiedzili ciekawą ekspozycję zorganizowaną w kazama-
tach bastionu, obrazującą burzliwą historię i najistotniejsze momenty z dziejów 
miasta-twierdzy, szczególnie jego unicestwienie w 1945 roku. Z murów fortecy 
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podziwiano również przepływającą tuż pod murami twierdzy rzekę graniczną 
Odrę, a w oddali pradolinę toruńsko-ebrswaldzką.

Kolejnym miastem, które zwiedzano był Słońsk, miasto leżące wśród łąk 
i lasów w odległości 12 km od granicy, przy drodze nr 22. Tu, zaopatrzeni przez 
przewodnika w lornetki, wszyscy mieli okazję podziwiać rozlewiska rzeki 
w Parku Narodowym „Ujście Warty” i bytujące tam ptactwo wodne. Można 
było zobaczyć dostojnie pływające łabędzie, derkacze, a nawet orła bielika! 
Wspaniała przyroda, rozlewiska wyjątkowo obfite w wodę, roślinność wodna 
i lasy namorzynowe – to robiło wrażenie.

Kolejnym obiektem, który odwiedzono były ruiny zamku Joannitów, oraz 
kościół rzymskokatolicki parafialny pod wezwaniem MB Częstochowskiej. 
Pełni emocji i wielu wrażeń uczestnicy powrócili autobusem do Kostrzynia, 
aby zapoznać się z topografią, budową i historią dworca kolejowego i stacji 
Kostrzyn. Wieczorem, przy wspólnej, koleżeńskiej kolacji można było podzielić 
się wieloma wrażeniami i przeżyciami z tego bogatego w wydarzenia dnia.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od zwiedzania miejscowości Niderfi-
now w Niemczech, gdzie znajduje się najstarszy w Niemczech obiekt żeglugi 
śródlądowej – podnośnia statków na kanale Hawela – Odra. Od pierwszego 
spojrzenia z dołu, z poziomu parkingu, podnośnia robi niesamowite wrażenie 
wznosząc się na wysokość ponad 40 metrów - to więcej niż dziesięciopiętrowy 
budynek!

Po zapoznaniu się z planem zwiedzania, udając się w drogę ścieżką 
z zakosami umożliwiającymi lekkie pokonanie wysokości, uczestnicy mogli 
podziwiać ten wyjątkowy i historyczny (76 letni) obiekt sztuki inżynierskiej, 
cały czas czynny. Nadal rocznie około 20 tysięcy statków przepływa kanałem 
pokonując 36 metrową różnicę wysokości. Już w trakcie podchodzenia ścieżką 
można było podziwiać budowlę nowej podnośni, która kontrastuje nowoczesną 
bryłą architektoniczną z potężną kratową konstrukcją stalową starej podnośni.

Po powrocie do Kostrzynia nastąpiło zakończenia spotkania plenarne-
go, Przewodniczący Klubu kol. Jerzy Hydzik podziękował uczestnikom za 
przybycie, a szczególne podziękowania skierował do kol. Rolanda Pielecha 
z Oddziału SITK w Zielonej Górze - bezpośredniego organizatora spotkania, 
za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w jego przygotowanie.

 Opracowanie i zdjęcia: 
Anna Bryksy – Sekretarz Klubu
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Obrady plenarne

Twierdza Kostrzyń
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Letni ogród w naszej siedzibie


