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 Drodzy Czytelnicy!

Kończy się rok 2021, przekazujemy w Wasze ręce 
ostatni w tym roku numer Informatora Oddziału. Był 
to kolejny rok pandemii, czas trudny dla wszystkich. 
Mimo to w naszym Oddziale udało się zorganizować 
wiele ważnych i ciekawych wydarzeń: konferencji, se-
minariów, spotkań, wycieczek. Opowiedzieliśmy o nich 
w niniejszym wydawnictwie, zapraszamy do lektury!

Przekazujemy również serdeczne życzenia wielu 
sukcesów, radości i spełnienia wszystkich zamierzeń 
w Nowym Roku 2022.

     Redakcja Informatora
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Statuetka Oddziału „Złoty Smok”

Miło nam donieść, że Oddział SITK RP w Krakowie może się poszczycić 
własną statuetką, która otrzymała nazwę „Złoty Smok”. Będzie to coroczna 
nagroda za wyróżniającą działalność na rzecz Oddziału i transportu. 

Statuetka Oddziału SITK RP w Krakowie „Złoty Smok”

Statuetka przyznawana będzie przez Zarząd Oddziału (nie więcej niż 3 
rocznie). Wybór laureatów odbywać się będzie na posiedzeniu Zarządu Od-
działu w głosowaniu tajnym. Statuetka przyznawana będzie za dużą aktywność 
w poprzednim roku kalendarzowym w działalności na rzecz Stowarzyszenia 
i Oddziału SITK w Krakowie, a także w działalności na rzecz lokalnego i re-
gionalnego systemu transportowego (kolejnictwo, drogownictwo, lotnictwo, 
transport).
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Statuetka może być przyznawana członkom SITK i Kołom lub Klubom 
SITK, Zarząd Oddziału może również przyznać statuetkę za całokształt dzia-
łalności (nie więcej niż jedną rocznie).

Statuetki będą uroczyście wręczane laureatom podczas ważnych, presti-
żowych wydarzeń organizowanych przez Oddział. „Złoty Smok” może być 
również nagrodą główną w konkursach przeprowadzanych przez Oddział 
SITK w Krakowie, poza tym po spełnieniu odpowiednich kryteriów statuetka 
może być przyznawana osobie lub firmie zewnętrznej spoza Stowarzyszenia, 
zasłużonej dla naszego środowiska.

Regulamin przyznawania „Złotego Smoka” zamieszczony jest na stronie 
Oddziału www.sitk.org.pl .
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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Lipiec 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

05 lipca 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału online na  platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

06 lipca 15.00 Zebranie Zarzadu Koła Seniorów w siedzibie Oddziału 
SITK przy ul. Siostrzanej J.Magrysz

06 lipca 16.00 Prelekcja z cyklu „O MOSTACH PO KOLEI”  w siedzibie 
Oddziału i na platformie Webex J.Hydzik

20 lipca 16.00

Spotkanie z Przewodniczącym Rady Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Mirosławem 
Boryczko w celu omówienia dalszej współpracy pomiędzy 
Oddziałami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,  
a MOIIB i podpisania porozumienia o współpracy

J.Majerczak

28 lipca  Rozpoczęcie prac brukarskich w siedzibie SITK przy 
ul. Siostrzanej   J.Mrowińska

Sierpień 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
1-16 

sierpnia  Prace brukarskie w siedzibie Oddziału J.Mrowińska

15 sierpnia  
Wyjazd techniczny - III Wyprawa Transportowców pn. 
„Kopalnia Srebra wraz z wizytą na budowie ronda 
w Giebułtowie” 

B.Toporska

16-20 
sierpnia

15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

24 sierpnia 16.00 Prelekcja z cyklu „O MOSTACH PO KOLEI „ w siedzibie 
Oddziału i na platformie Webex J.Hydzik

27 sierpnia  Pomiary kontrolne ochrony przeciwporażeniowej 
w budynku siedziby Oddziału SITK przy ul.Siostrzanej J.Mrowińska

31 sierpnia 12.00 Zebranie Prezydium Krajowego Klubu Seniora w siedzibie 
NOT, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie J.Bąkowski



7INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Wrzesień 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

06 września 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału w siedzibie Oddziału J.Majerczak, 
J.Mrowińska

10-11 
września Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie

J.Majerczak, 
J.Mrowińska,
M.Błeszyński

14 września 16.00 Prelekcja z cyklu „O MOSTACH PO KOLEI” w siedzibie 
Oddziału i na platformie Webex J.Hydzik

15 września 20.00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
„NOVDROG 2022” na platformie Webex

B.Toporska, 
J.Mrowińska 

19 września Wyjście do Zamku Królewskiego na Wawelu III B.Toporska
21-24 

września  Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2021 J.Majerczak

22 września 17.00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego XX Jubileuszowej 
konferencji „NOVKOL 2021” na platformie Webex

J.Majerczak, 
J.Mrowińska 

26 września  Wycieczka krajoznawcza Koła SITK w Mota-Engil Central 
Europe S.A. „Z Rabki na Maciejową” B.Toporska

Październik 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
04 

października 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału na platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

05 
października 16.00 Prelekcja z cyklu „O MOSTACH PO KOLEI” w siedzibie 

Oddziału i na platformie Webex J.Hydzik

05-15 
października Prace ogrodowe na posesji Oddziału

G.Dyrkacz,
J.Mrowińska,
M.Błeszyński,

A.Karpierz
08 

października  Wycieczka techniczna na budowę Trasy Łagiewnickiej B.Toporska

09 
października

XI edycja wyjazdu techniczno-integracyjnego Pożegnanie 
Lata 2021 K.Francuz

10 
października Wycieczka w Tatry Zachodnie na Jarząbczy Wierch B.Toporska

16 
października  Wycieczka techniczna  z cyklu: Szlakiem budowy dróg 

i polskich zamków – część I A.Reszczyk

25-29 
października

15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

27 
października  Dekorowanie grobów Zmarłych Członków Stowarzyszenia 

na Cmentarzu Rakowickim

M.Błeszyński, 
J.Mrowińska, 
A.Reszczyk, 
A.Karpierz
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Listopad 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

02 listopada 16.00 Prelekcja z cyklu „O MOSTACH PO KOLEI” w siedzibie 
Oddziału i na platformie Webex J.Hydzik

09 listopada 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału na platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

16 listopada 10.30 Seminarium drogowe pt.: Wybrane zagadnienia w zakresie 
budowy dróg i mostów na platformie Webex A.Reszczyk

17 listopada 17.00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego XX Jubileuszowej 
konferencji NOVKOL 2021 w siedzibie Oddziału

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

Grudzień 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

1-3 grudnia
Jubileuszowa XX Konferencja „Nowoczesne technologie 
i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 
2021”, Zakopane Hotel Nosalowy Dwór

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

07 grudnia 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału na platformie Webex J.Mrowińska, 
J.Majerczak

08 grudnia 16.30 Warsztaty nt. „ Kobieta inżynier w domu i w pracy” cz.1 
w siedzibie Oddziału A.Reszczyk

13 grudnia 12.00
Posiedzenie Rady Krajowej SITK RP i spotkanie świąteczne 
w Warszawskim Domu Technika NOT, Warszawa 
ul. Czackiego

J.Majerczak

30 grudnia Zakończenie inwentaryzacji A.Karpierz,
M.Błeszyński

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 6 września 2021 r.:
 – Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził pro-

tokół nr 7(36)/2021 z posiedzenia w dniu 5 lipca 2021 r. przeprowa-
dzonego online z wykorzystaniem platformy Webex. Poinformowano 
o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Poinformowano o przygotowaniach do XX Jubileuszowej konferen-
cji nt.: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie 
szynowym – NOVKOL`21” (Zakopane, 1-3 grudnia 2021 r.) oraz IV 
Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w projekto-
waniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropo-
lii i regionów” NOVDROG`22 (Niepołonice, 10-11 marca 2022 r.).

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała o zamiarze wystąpienia 
z wnioskami na odznaczenia państwowe i stowarzyszeniowe dla człon-
ków Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego XX Jubile-
uszowej konferencji NOVKOL’21.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze Spotkaniem Mię-
dzyoddziałowym organizowanym w Krakowie w dniach 10 - 11 wrze-
śnia 2021 r.

– Kol. Beata Toporska poinformowała o przebiegu III Wyprawy Trans-
portowców pn. „Kopalnia Srebra oraz budowa ronda w ciągu DK 94 
w Modlnicy” zorganizowanej w dniu 15 sierpnia 2021 r.

– Zarząd omówił sprawy związane z przygotowaniem statuetki Oddzia-
łowej.

– Zarząd omówił sprawy związane z zagospodarowaniem posesji Od-
działu.
* Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Ste-

fana Majerczaka do Krakowskiego Koła Kolejarzy.
* Przekazano informację o umorzeniu spłaty subwencji przyznanej 

w ramach Tarczy 1.0.
– Przedyskutowano sprawę zawarcia porozumienia z MOIIB w sprawie 

prowadzenia szkoleń.
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– Poinformowano o zmianach personalnych we władzach Krakowskiej 
Rady FSNT NOT.

– Przedstawiono propozycję Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunal-
nego zorganizowania przez Holding seminarium połączonego ze zwie-
dzaniem Ekospalarni - Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 
w Krakowie.

– Zarząd przedyskutował propozycję zainstalowania w siedzibie Oddzia-
łu fotowoltaiki.

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 4 października 2021 r. 
(na platformie Webex):
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 8 (37)/2021 z posiedzenia w dniu 6 września 2021 r. przepro-
wadzonego w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej. Poinformowano 
o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Poinformowano o przygotowaniach do konferencji organizowanych 
przez Oddział w najbliższym czasie (Novkol’21, NOVDROG’22 
i PTZ’22).

– Prezes Józefa Majerczak dokonała podsumowania przebiegu Spotka-
nia Międzyoddziałowego zorganizowanego przez Oddział w Krakowie 
w dniach 10-11 września 2021 r.

– Zarząd omówił sprawy związane z przygotowaniem statuetki Oddzia-
łowej.

– Zarząd omówił sprawy związane z zagospodarowaniem posesji Od-
działu.

– Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji 
przydzielonych zadań.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Beatę 
Blak, Michała Patlę i Pawła Szlachtę do Krakowskiego Koła Kolejarzy. 

– Poinformowano o zawartym z MOIIB porozumieniu w sprawie prowa-
dzenia szkoleń.

– Zarząd przedyskutował sprawę zainstalowania w siedzibie Oddziału 
fotowoltaiki.

– Poinformowano o przebiegu Targów TRAKO’2021 i udziale przedsta-
wicieli Oddziału.
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– Poinformowano o działaniach podjętych w celu upamiętnienia zmar-
łych Koleżanek i Kolegów z Oddziału w związku ze zbliżającym się 
świętem Wszystkich Świętych

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 9 listopada 2021 r. 
(na platformie Webex):
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 9 (38)/2021 z posiedzenia w dniu 4 października 2021 r. prze-
prowadzonego online. Poinformowano o realizacji postanowień z po-
przedniego posiedzenia Zarządu.

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje nt. przygotowań do 
XX Jubileuszowej konferencji nt.: „Nowoczesne technologie i systemy 
zarządzania w transporcie szynowym” NOVKOL`21 (Zakopane, 1-3 
grudnia 2021 r.).

– Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przygotowań do 
IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.: "Nowoczesne technologie w projek-
towaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metro-
polii i regionów" NOVDROG`22 (Niepołomice, 10-11 marca 2022 r.).

– Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przy-
gotowań do konferencji naukowo-technicznej nt.: „Aktualne proble-
my publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach” 
PTZ’22” (Kraków, kwiecień 2022 r.).

– Zarząd rozpatrzył wniosek Krajowego Klubu Miłośników Historii i Za-
bytków Transportu SITK RP o dofinansowanie wydania zeszytu na-
ukowo-technicznego o tematyce historycznej związanego z 25-leciem 
działalności Klubu. Po dokonaniu oceny przedstawionych materiałów 
i oszacowaniu całkowitych kosztów wydawnictwa Zarząd podejmie 
stosowną decyzję.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o wsparciu Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnospraw-
nych „Pomóż i Ty” poprzez zakup karnetów świątecznych za kwotę 
120 zł.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o zgłoszeniu kandydatury kol. Marka Błeszyńskiego do nadania Meda-
lu SITK RP imienia Henryka Komorowskiego.
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– Zarząd omówił sprawy związane z przygotowaniem do XXXIII Zwy-
czajnego Zjazdu Delegatów SITK RP, który odbędzie się w dniach 19 
– 21 maja 2022 roku.

– Omówiono przebieg i dokonano podsumowania finansowego dwóch 
wyjazdów: wycieczki technicznej na Budowę Trasy Łagiewnickiej zor-
ganizowanej przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A (w dniu 8 
października 2021 r.) oraz wycieczki technicznej z cyklu: Szlakami bu-
dowy dróg i polskich zamków zorganizowanej przez Koło w GDDKiA 
Oddział w Krakowie (w dniu 16 października 2021 r.).

– Zarząd przedyskutował opracowany przez Prezesa Honorowego prof. 
Wiesława Starowicza Regulamin przyznawania statuetki Oddziału.

– Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z planowanycm Spo-
tkaniem Gwiazdkowym Oddziału.

– Zarząd omówił sprawy związane z zagospodarowaniem posesji Od-
działu, omówiono dotychczas przeprowadzone prace i działania, a tak-
że planowane kolejne etapy prac.

– Zarząd omówił sprawy związane z montażem fotovoltaiki w siedzibie 
Oddziału.

– Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji 
przydzielonych zadań.

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała o podjętej w Oddziale corocz-
nej akcji upamiętnienia zmarłych Członków i Przyjaciół naszego Od-
działu.

– Omówiono ofertę zakupu kalendarzy SITK.
– Poinformowano o przygotowaniu planu imprez Oddziału na I kwartał 

2022 roku, który zostanie przesłany do MOIIB w Krakowie.
– Sekretarz Janina Mrowińska zaprezentowała członkom Zarządu zak-

tualizowaną Kronikę Oddziału za ostatnie lata wydaną w nowej szacie 
graficznej.

– Zarząd przedyskutował sprawę obsługi strony naszego Oddziału na fa-
cebooku.

– Pani Prezes poinformowała, że została wybrana na delegata na Walne 
Zebranie Izby Inżynierów Budownictwa. Pani Prezes jest członkiem 
Izby oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej.

– Kol. Marek Błeszyński poinformował o przygotowaniach do obchodów 
175-lecia kolei w Krakowie, w których organizację jest zaangażowany.
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– Wiceprezes Anna Reszczyk poinformowała o organizowanym w dniu 
16 listopada br. seminarium drogowym pt.: „Wybrane zagadnienia 
w zakresie budowy dróg i mostów”. Spotkanie będzie miało charakter 
zdalny – odbędzie się z wykorzystaniem platformy WEBEX.

– Wiceprezes Anna Reszczyk poinformowała o rozpoczęciu z końcem li-
stopada br. cyklu warsztatów nt.: „Inżynier w pracy i w domu”. Warsz-
taty będą obejmowały różne zagadnienia, do prowadzenia warsztatów 
zapraszane będą osoby z zewnątrz. Warsztaty odbywać się będą stacjo-
narnie w siedzibie Oddziału.

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 7 grudnia 2021 r. 
(na platformie Webex):
 – Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 10 (39)/2021 z posiedzenia w dniu 9 listopada 2021 r. Poinfor-
mowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Zarząd omówił harmonogram prac związanych z wyborami nowych 
władz Oddziału oraz kół na nową kadencję w latach 2022-2026.

– Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin przyznawania corocznej 
nagrody „ZŁOTY SMOK” za wyróżniającą się działalność na rzecz 
SITK, Oddziału SITK w Krakowie i transportu .

– Zarząd omówił sprawy związane z planowanym wydaniem zeszytu na-
ukowo-technicznego związanego z 25-leciem działalności Krajowego 
Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP.

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje nt. przebiegu Jubile-
uszowej XX konferencji nt.: „Nowoczesne technologie i systemy za-
rządzania w transporcie szynowym” NOVKOL`21, która odbyła się 
w dniach 1 – 3 grudnia 2021 roku w Zakopanem.

– Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przygotowań do 
IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w pro-
jektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, me-
tropolii i regionów" NOVDROG`22 (Niepołomice, 10 - 11 marca 
2022 r.).

– Kol. Sabina Puławska-Obiedowska przekazała informacje na temat 
przygotowań do planowanej w kwietniu 2022 r. konferencji naukowo-
-technicznej nt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowe-
go w miastach i aglomeracjach ”PTZ’22”.
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– Kol. Anna Reszczyk omówiła przebieg seminarium drogowego nt.: 
„Wybrane zagadnienia w zakresie budowy dróg i mostów” zorganizo-
wanego przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie w dniu 16 listo-
pada 2021 r. online. Przekazano informację na temat rozliczenia finan-
sowego seminarium.

– Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu na początku 2022 roku spotka-
nia świąteczno-noworocznego. Ze względu na sytuację pandemiczną 
zrezygnowano z organizowania spotkania gwiazdkowego.

– Zarząd omówił sprawy związane z pracami remontowymi siedziby Od-
działu, omówiono kolejne etapy prac planowane w przyszłym roku.

– Zarząd omówił sprawy związane z montażem fotovoltaiki w siedzibie 
Oddziału.

– Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji 
przydzielonych zadań.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddzia-
łu nowych członków: Krystynę Obajtek-Zajdel i Mateusza Wanata do 
Krakowskiego Koła Kolejarzy.

– Poinformowano, że czasopismo „Zeszyty Naukowo-Techniczne Od-
działu SITK w Krakowie” nie przeszło oceny i ustalono, że wydawanie 
czasopisma zostanie zawieszone.

– Poinformowano, że w dniu 8 grudnia 2021 r. w siedzibie Oddziału od-
będzie się I edycja warsztatów nt.: „Inżynier w pracy i w domu” zorga-
nizowanych przez Wiceprezes Annę Reszczyk.

– Kol. Beata Toporska – Sekretarz Rady Programowej Biuletynu MOIIB, 
poinformowała o dobrej, efektywnej współpracy Biuletynu z naszym 
Oddziałem. W najnowszym numerze Biuletynu ukaże się wywiad z pa-
nią Prezes Oddziału Józefą Majerczak.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie

Spotkania Międzyoddziałowe to wieloletnia tradycja naszego Stowarzysze-
nia, były one organizowane od 1994 roku i stanowiły doskonałą platformę do 
wymiany doświadczeń i przedyskutowania ważnych zagadnień merytorycz-
nych związanych z funkcjonowaniem Oddziałów i całego Stowarzyszenia, jak 
również były okazją do lepszej integracji naszego środowiska.

Ostatnie takie spotkanie odbyło się w maju 2015 roku, jego organizatorem 
był Oddział w Krakowie. Po kolejnej, kilkuletniej przerwie spowodowanej m.in. 
pandemią, nasz Oddział ponownie podjął się zorganizowania takiego wydarze-
nia. Odbyło się ono w dniach 10 - 11 września 2021 r. W spotkaniu uczestniczyły 
23 osoby, gościliśmy przedstawicieli z  Oddziałów z Białegostoku, Bydgoszczy, 
Katowic, Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Słupska i Warszawy. 
Zarząd Krajowy reprezentowała kol. Hanna Kwiatkowska – Dyrektor Biura.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału w Krakowie: 
Józefa Majerczak - Prezes Oddziału; prof. Wiesław Starowicz - Prezes Hono-
rowy SITK, Prezes Honorowy Oddziału; Mariusz Szałkowski - Wiceprezes 
Zarządu Krajowego SITK, Członek Zarządu Oddziału w Krakowie, Członek 
Honorowy SITK: Anna Reszczyk - Wiceprezes ds. Drogownictwa; Marek 
Błeszyński – Członek Zarządu Oddziału, Członek Honorowy SITK, Beata 
Toporska - Członek Zarządu Oddziału, Janina Mrowińska - Sekretarz Oddziału; 
kol. Krzysztof Francuz – Wiceprezes Koła przy Politechnice Krakowskiej oraz 
Redaktor Informatora Oddziału – Danuta Schwertner. Spotkanie zaszczycili 
swoją obecnością: Tadeusz Trzmiel – Prezes Krakowskiego Holdingu Komu-
nalnego, Członek Honorowy SITK oraz Członkowie Honorowi Anna Bryksy, 
Jerzy Hydzik i Kazimierz Żurowski.

Miejscem spotkania był Dom Kultury „Kolejarz” przy ul. Św. Filipa 6 w Kra-
kowie. Obrady otwarła Prezes Józefa Majerczak, która serdecznie powitała 
miłych Gości wyrażając zadowolenie z faktu, że wreszcie można się normalnie 
spotkać. Pani Prezes przekazała życzenia owocnych obrad i ciekawej dyskusji. 
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Następnie głos zabrał prof. Wiesław Starowicz, który przypomniał, że 
spotkania międzyoddziałowe zainicjował w roku 1994 kol. Andrzej Koper. Ze 
spotkań początkowo regularnych, cyklicznych, stały się one z czasem spotka-
niami organizowanymi incydentalnie. Profesor życząc owocnych obrad wyraził 
nadzieję, że sytuacja się zmieni i spotkania będą się odbywać regularnie. Kol. 
Hanna Kwiatkowska z Zarządu Krajowego przekazała zebranym pozdrowienia 
i życzenia od Prezesa i Sekretarza Generalnego SITK.

Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne, a wśród nich: program 
spotkania, najnowszy numer miesięcznika Transport Miejski i Regionalny, 
Monografię Oddziału – Przeszłość dla Przyszłości wydaną z okazji Jubileuszu 
70-lecia Oddziału, notesy, pendrive z tekstami ostatnich numerów Informatora 
Oddziału, śpiewniki i poduszko-koce z polaru. W recepcji spotkania wystawione 
były dla uczestników Zeszyty Naukowo – Techniczne Oddziału - wydawnictwa 
konferencyjne z lat 2020 i 2021. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się także z ostatnimi rocznikami Kroniki Oddziału w Krakowie pro-
wadzonej przez kol. Annę Karpierz.

Pierwszym punktem obrad merytorycznych, które toczyły się w dwu se-
sjach, była autoprezentacja Oddziałów uczestniczących w spotkaniu, omawiano 
specyfikę pracy i działania Oddziałów, sukcesy i porażki oraz to, jak Oddziały 
poradziły sobie w trudnym czasie pandemii. Kolejne tematy podejmowane 
w dyskusji to zagadnienia nurtujące całe nasze Stowarzyszenie: jak dbać o pod-
noszenie prestiżu Oddziałów i Stowarzyszenia oraz jak zachęcać młodych do 
wstąpienia i pracy w Stowarzyszeniu.

Jako pierwszy zaprezentował się Oddział w Krakowie będący gospodarzem 
spotkania. Prezes Józefa Majerczak w prezentacji multimedialnej przedstawiła 
dane na temat działalności Oddziału w latach 2020 i 2021, a więc w warunkach 
pandemii. W dalszej części obrad prezentowały się kolejne Oddziały. Prezes 
Jerzy Jakimowicz przedstawił działalność Oddziału w Katowicach, następnie 
głos zabrał kol. Edward Kasierski - Prezes Oddziału w Słupsku, który przedsta-
wił różnorodne inicjatywy i działania podejmowane w Jego Oddziale. Ostatnią 
prezentacją w I sesji obrad było wystąpienie Prezesa Oddziału w Warszawie 
kol. Ireneusza Jasińskiego, który objął Oddział bardzo niedawno – w czerwcu 
2021 roku, po śmierci poprzedniego Prezesa Kolegi Stefana Sarny. 

Po zakończeniu pierwszej części obrad i po obiedzie uczestnicy udali się 
spacerem w kierunku Rynku Głównego, gdzie przy ul. Św. Jana 19 znajduje 
się Muzeum Książąt Czartoryskich. Tu wraz z miłą Panią Przewodnik uczest-
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nicy mogli zapoznać się ze wspaniałymi zbiorami Muzeum. Znajduje się tu 
najcenniejsza w Polsce i jedna z najcenniejszych kolekcji w Europie. Początki 
Muzeum sięgają roku 1801 i zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej prezento-
wanych w jej puławskim muzeum. 

Uczestnicy mieli okazję obejrzeć bogate zbiory – arcydzieła z dziedziny 
malarstwa, rzeźby, rzemiosła, militariów i sztuki użytkowej. Najbardziej znane 
i cenne eksponaty to Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Krajobraz 
z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta von Rijna. Zbiory zgromadzono 
w 26 salach ekspozycyjnych na dwóch piętrach wspaniale wyremontowanego 
Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich. 

Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy udali się na II część obrad. Konty-
nuując prezentację Oddziałów głos zabrał kol. Karol Pytel – Prezes Oddziału 
w Bydgoszczy. Pan Prezes na zakończenie swego wystąpienia przekazał na 
ręce Prezes Józefy Majerczak prezent dla Oddziału w Krakowie – egzemplarz 
monografii pt.: „100 – lecie działalności inżynierów i techników w Bydgosz-
czy”wydanej wspólnie z Bydgoskim Oddziałem NOT.

Kolejną osobą, która zabrała głos, był kol. Kazimierz Gabryś - Prezes 
Honorowy Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim, który przybliżył ciekawą, 
różnorodną działalność swojego Oddziału. Oddział w Łodzi został zaprezen-
towany przez Prezesa Janusza Andrzejewskiego, który opowiedział o trudnych 
chwilach, jakie w ostatnim czasie spotkały Oddział i sposobach wychodzenia 
z tej sytuacji. Władze Oddziału całkowicie zmieniły filozofię myślenia i pracy, 
postawiono na nowoczesność i młodzież, co dało konkretne, pozytywne efekty, 
a Oddział ma się coraz lepiej. Pan Prezes przypomniał też, że Oddział od lat 
uczestniczy w Targach TRAKO, a w tegorocznej edycji Targów organizowany 
jest rejs wyczarterowanym statkiem o nazwie Pirat po Zatoce Gdańskiej z szan-
tami i poczęstunkiem. Na tę ciekawą imprezę zaproszeni zostali uczestnicy 
Spotkania Międzyoddziałowego! 

Ostatnie wystąpienie należało do kolegi Bartosza Ignatowskiego reprezentu-
jącego Oddział w Białymstoku, który przybliżył uczestnikom również ciekawą 
i pełną inicjatyw działalność Oddziału.

W następnej części spotkania, dotyczącej pozyskiwania młodych członków 
do Stowarzyszenia, uczestnicy wysłuchali dwóch wystąpień: koleżanki Beaty 
Toporskiej i kolegi Krzysztofa Francuza z Oddziału w Krakowie. Oboje pre-
legenci to przedstawiciele młodego pokolenia, działają w Oddziale od wielu 
lat i osiągnęli bardzo wiele zarówno na gruncie zawodowym, jak i stowarzy-
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szeniowym. W swoich prezentacjach chcieli pokazać działalność swoich kół 
i podać przykłady takiej działalności, która przyciąga innych młodych i pozwala 
im się realizować, zdobywać wiedzę oraz doświadczenie, ale też dobrze się 
bawić i integrować w gronie zarówno młodszych, jak i starszych koleżanek 
i kolegów ze Stowarzyszenia. 

Obie prezentacje krok po kroku pokazały, jakie działania są podejmowane 
w Kole Mota – Engil Central Europe S.A., którego Prezesem jest kol. Beata 
Toporska i w Kole przy Politechnice Krakowskiej, którego Wiceprezesem jest 
kol. Krzysztof Francuz. Każde koło ma własną specyfikę, więc działania są róż-
ne, dostosowane do potrzeb i oczekiwań członków. Oprócz wszelakich działań 
zawodowych bardzo ważną rolę pełni działalność integrująca, tworzą się więzy 
koleżeńskie i przyjacielskie na długie lata, ludzie stają się dla siebie ważni.

Obydwie prezentacje spotkały się z zainteresowaniem uczestników, za-
dawano pytania prelegentom, wywiązała się dyskusja. Prezentacje zostały 
udostępnione uczestnikom Spotkania Międzyoddziałowego, być może staną 
się dla innych Oddziałów inspiracją do poszukiwania nowych pomysłów 
i rozwiązań w przyszłości. 

Na zakończenie obrad merytorycznych Prezes Józefa Majerczak podzię-
kowała zebranym za wystąpienia i ciekawą, ożywioną dyskusję zapraszając 
na wspólną, koleżeńską kolację. Przy suto zastawionym stole uczestnicy 
spotkania rozmawiali, dyskutowali o tematach poruszanych podczas obrad, 
wymieniano się doświadczeniami. W czasie kolacji głos zabrała Dyrektor 
Biura Zarządu Krajowego SITK Hanna Kwiatkowska, która przekazała szereg 
ważnych informacji dotyczących prac nad poprawkami do Statutu SITK oraz 
o przygotowaniach organizacyjnych i merytorycznych do kolejnego, XXXIII 
Zjazdu Stowarzyszenia.

Kolacja przebiegała w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Uczestnicy otrzymali 
śpiewniki wydane przez Oddział w Krakowie, tak więc przy dźwiękach gitary 
kol. Marka Błeszyńskiego śpiewano i bawiono się znakomicie.

W drugim dniu Spotkania Międzyoddziałowego uczestnicy zostali zapro-
szeni na wycieczkę techniczną po najnowszych inwestycjach realizowanych 
w Krakowie. Inwestycje te znacznie przyczynią się do poprawy jakości trans-
portu zbiorowego w naszym mieście. Głównym organizatorem tej atrakcji był 
kol. Mariusz Szałkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, wielki 
pasjonat i miłośnik transportu. Aby uatrakcyjnić przejazd, kol. Mariusz pełnił 
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również rolę przewodnika, przybliżając historię miejsc i obiektów znajdujących 
się na trasie przejazdu, przekazując równocześnie szczegółowe informacje 
o dynamicznym rozwoju transportu zbiorowego w Krakowie. Podzielił się też 
informacjami o dalszych planach i zamierzeniach na przyszłość w zakresie 
rozwoju transportu zbiorowego w Krakowie.

Trasa przebiegała zabytkowymi ulicami Krakowa, wyruszono z Placu Ma-
tejki mijając po drodze Dworzec Główny PKP/PKS, biurowiec Unity Tower 
i Rondo Mogilskie. Dalsza droga wiodła w kierunku Ronda Grzegórzeckiego 
i Hali Targowej, tu autobus zatrzymał się przed XIX – wiecznym wiaduktem 
kolejowym - jednym z najcenniejszych zabytków Krakowa, dawniej mostem 
nad rzeką Wisłą. Uczestnicy zostali zaproszeni na krótki spacer w celu zwie-
dzenia nowo budowanego mostu kolejowego. Po inwestycji oprowadzał Marcin 
Szabłowski – Dyrektor Projektu PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Centrum 
Realizacji Inwestycji. Zapoznał uczestników ze szczegółami budowy wiaduktu 
kolejowego w Krakowie - jest to bardzo ważna inwestycja w samym centrum 
historycznym Krakowa. Wiadukt zapewni większe możliwości dla przejazdu 
pociągów i jednocześnie zachowa swój zabytkowy charakter. Następnie udano 
się w kierunku Ronda Matecznego, po drodze mijając nowo wybudowany most 
przez rzekę Wisłę M1 i mosty M2 i M3, które są w trakcie budowy. Mosty 
budowane są w ramach realizowanego kontraktu „Prace na linii kolejowej E 30 
na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice”.

 Kolejnym obiektem zwiedzania była budowa Trasy Łagiewnickiej. Uczest-
ników przywitał Wiceprezes Zarządu Spółki Trasy Łagiewnickiej S.A. pan 
Krzysztof Migdał, który przedstawił zakres aktualnie realizowanych prac przy 
budowie tej trasy. Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta 
i będzie stanowić fragment trzeciej obwodnicy Krakowa. Następnym punktem 
wycieczki była wizyta na IV etapie zadania, na tzw. „Białych Morzach”, znaj-
dującym się pomiędzy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium Jana 
Pawła II, gdzie będzie biegł tunel wraz z torami tramwajowymi. Trasa Łagiew-
nicka będzie miała długość ok. 3,5 km, w ramach inwestycji powstanie m.in. 
kilka obiektów tunelowych, linia tramwajowa, dwa mosty, kładki dla pieszych 
oraz zintegrowany przystanek kolejowo-tramwajowo-autobusowy. Przechodząc 
po placu budowy p. Migdał opowiadał o najciekawszych i najtrudniejszych, 
z punktu widzenia realizacji wyzwaniach, z którymi przyszło się zmierzyć. 

Następnie udano się do Zajezdni Tramwajowej w Nowej Hucie mijając po 
drodze łącznicę kolejową Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, która umoż-
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liwiła bezpośrednie połączenie ze stacją Kraków Główny pociągów jadących 
z kierunku Zakopanego, Skawiny i Oświęcimia oraz pociągów wyjeżdżających 
ze stacji Kraków Główny w ww. kierunkach. Przystanki zostały zmodernizo-
wane, uzyskały nowe perony, przebudowano układ drogowy w ich sąsiedztwie. 

Po zakończonej podróży goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 
do Zajezdni Tramwajowej, gdzie mieli okazję zapoznać się z budową nowej 
Zajezdni, która budowana jest od nowa na starym miejscu. 

Po powrocie z wyprawy uczestnicy udali się na wspólny posiłek, przy którym 
dzielono się wrażeniami z wyjazdu. Organizatorzy spotkania podsumowali 
kończące się spotkanie dziękując wszystkim za przybycie i udział, za wymianę 
doświadczeń i ciekawe dyskusje oraz wzajemne inspirowanie się. Uczestnicy 
również podziękowali za reaktywowanie spotkań międzyoddziałowych, bardzo 
chcieliby, aby te spotkania były kontynuowane w kolejnych latach. Kończąc 
spotkanie gospodarze pożegnali miłych Gości, którzy udali się w podróż do 
swoich miast bogatsi o nowe doświadczenia nie tylko merytoryczne, ale też 
techniczne i kulturalne.

Opracowanie:
Danuta Schwertner – Redaktor Informatora

Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału
Zdjęcia: Edward Kasierski

Obrady prowadzi Prezes Oddziału SITK w Krakowie Józefa Majerczak
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Na sali obrad

Zwiedzanie Muzeum Książąt Czartoryskich
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Uroczysta kolacja koleżeńska

Wspólne śpiewanie, akompaniuje Marek Błeszyński
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Wycieczka techniczna po najnowszych inwestycjach realizowanych w Krakowie

Organizator i przewodnik wycieczki – kol. Mariusz Szałkowski (pierwszy z lewej)
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Wspólne zdjęcie uczestników, w tle Sanktuarium w Łagiewnikach

Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział

Jubileuszowa XX Konferencja Naukowo – Techniczna nt.: „Nowoczesne 
Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL’21”

W dniach 01- 03 grudnia 2021 roku w Zakopanem odbyła się Jubileuszowa 
XX Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Nowoczesne Technologie i Sys-
temy Zarządzania w Transporcie Szynowym Novkol’21” zorganizowana 
przez Oddział SITK RP w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską 
– Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz Kra-
jową Sekcją Kolejową SITK RP. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu 
Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem.

Konferencja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy “W Stulecie Odzyskania Niepodległości”, 
a także Patronatem Honorowym przez: Ministra Infrastruktury Andrzeja Adam-
czyka, Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę, Marszałka Województwa 
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Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
Ignacego Górę, Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusza 
Merchel, Honorowego Przewodniczącego UIC Adama Wielądka, Prezesa Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Janusza Dyducha oraz 
Prezesa Honorowego SITK RP Seniora Andrzeja Gołaszewskiego.

Patronatem Medialnym Konferencję objęły czasopisma: Nowoczesne 
Budownictwo Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Rynek Kolejowy, Tech-
nika Transportu Szynowego, Transport Miejski i Regionalny oraz Transport 
Publiczny .

Komitet Organizacyjny pracował w składzie: Przewodnicząca - Józefa 
Majerczak, Sekretarz Organizacyjny - Janina Mrowińska, członkowie: Beata 
Blak, Marek Błeszyński, Jerzy Hydzik, Anna Karpierz, Sergiusz Lisowski, 
Zbigniew Marzec, Karol Nędza, Sabina Puławska-Obiedowska, Michał Patla, 
Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek i Włodzimierz Żmuda.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała Józefa Majer-
czak - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Prezes SITK 
RP Oddział w Krakowie. Po przywitaniu gości honorowych oraz wszystkich 
uczestników Pani Prezes podsumowała 20 lat konferencji, a obecni na sali mieli 
okazję w prezentacji zobaczyć jak zmieniła się konferencja na przestrzeni dwóch 
dekad. Podczas otwarcia miało miejsce bardzo miłe wydarzenie, gdyż kilka 
firm obchodziło swoje jubileusze: 70-lecie obchodziła firma Biuro Projektów 
Metroprojekt, a 30-lecie obchodziły firmy Graw-Goldschmidt, Zakłady Auto-
matyki Kombud oraz Monat. Wraz z życzeniami dalszych sukcesów wręczono 
okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty prezesom tych firm. Życzenia 
urodzinowe wraz z kwiatami otrzymał również wieloletni uczestnik i przyjaciel 
konferencji – minister dr Adam Wielądek.

Otwarcie miało wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na jubileusz 
konferencji, ale również na fakt, że konferencja została objęta Patronatem 
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „W Stulecie 
Odzyskania Niepodległości”. Z tej okazji minister Piotr Ćwik – Zastępca Szefa 
Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od Pana Prezydenta oraz uroczyście 
przekazał patronat honorowy. Swoją obecnością konferencję zaszczycił tak-
że Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który przywitał się z uczestnikami 
i wspomniał o ważnej współpracy Urzędu Wojewódzkiego z inwestorami 
i wykonawcami inwestycji kolejowych. Gościem konferencji był również 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, który podkrelił 
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ważną rolę samorządu wojewódzkiego w kształtowaniu transportu szynowego 
w regionie. Głos zabrał również Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego 
Kamil Wilde, który odczytał list od Prezesa Urzędu - Ignacego Góry. Z uczest-
nikami przywitał się Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypad-
ków Kolejowych Tadeusz Ryś, a w imieniu współorganizatorów uczestników 
przywitali: Mirosław Boryczko – Przewodniczący MOIIB w Krakowie, prof. 
Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakow-
skiej oraz prof. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP, który z okazji jubileuszu 
konferencji przekazał na ręce Pani Prezes Józefy Majerczak list w pięknej 
dębowej oprawie z gratulacjami i podziękowaniami. Organizatorzy odebrali 
również list z życzeniami od Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, 
w którym zwrócił uwagę, że obecnie obchodzimy Europejski Rok Kolei, a nasze 
wydarzenie sprzyja promocji polskiej kolei w Europie. Swoim wystąpieniem 
w drugiej sesji obrad konferencję zaszczycił również Ireneusz Merchel - Prezes 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tematyka poruszana na konferencji obejmowała w szczególności zagad-
nienia związane z nowoczesnymi technologiami w projektowaniu, budowie, 
utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru 
szynowego do przewozu osób i rzeczy. Poruszano ważne i aktualne zagadnie-
nia, do których należą:

  1) Realizacja Krajowego Programu Kolejowego – perspektywy rozwoju 
polskiej kolei.

  2) Inwestycje kolejowe w obliczu pandemii i nowej rzeczywistości gospo-
darczej w Polsce i na świecie.

  3) Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych 
w ostatniej dekadzie i rekomendacje na lata 2021-2027, w tym efek-
tywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje założeń wynikające 
ze zmiany otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych 
materiałów i systemów.

  4) Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastruktu-
rą, w tym BIM.

  5) Zagadnienia związane z obiektami inżynierskimi w szczególności sto-
sowaniem najnowszych osiągnięć technologicznych i materiałowych 
przy budowie, rozbudowie, czy też remontach istniejącej infrastruktury 
kolejowej.
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  6) Dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikają-
cych z interoperacyjności.

  7) Nowoczesne rozwiązania w konstrukcjach taboru szynowego.
  8) Nowa jakość i rozwój procesów utrzymania infrastruktury na zmoder-

nizowanych liniach kolejowych – w szczególności z V=160km/h i wię-
cej, w tym doświadczenia z eksploatacji linii CMK.

  9) Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności 
w regionach, Program Kolej Plus.

10) Kolej XXI wieku – możliwości finansowania zewnętrznego prac ba-
dawczo-rozwojowych i innowacji.

11) Zagadnienia transportu szynowego w kształceniu na uczelniach tech-
nicznych.

Konferencja zgromadziła 560 uczestników – m. in. przedstawicieli spółek 
Grupy PKP S.A., Instytutu Kolejnictwa, uczelni wyższych, firm projektowych, 
produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Austrii, Belgii, Francji, Litwy i Nie-
miec zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei. 
Obrady toczyły się podczas VI sesji merytorycznych o nazwach: Infrastruktura 
i transport, Infrastruktura i technologie, Kierowanie i sterowanie ruchem kole-
jowym (pod patronatem firm Rail-Mil Computers Sp. z o.o. i Biuro Projektów 
„Metroprojekt” Sp. z o.o.), Nawierzchnia i podtorze., Infrastruktura sterowania 
ruchem kolejowym, cyfrowa kolej oraz Energetyka, pojazdy szynowe .

Konferencja była platformą wymiany wiedzy, poglądów oraz doświadczeń 
związanych z nowoczesnymi technologiami w projektowaniu, budowie, utrzy-
maniu, zarządzaniu, diagnostyce oraz eksploatacji infrastruktury szynowej, 
a także taboru szynowego. Tegoroczna konferencja miała wyjątkowy charakter 
z dwóch powodów: była to jej dwudziesta, jubileuszowa edycja, ale ważne było 
to, że odbyła się w formie stacjonarnej, w trudnym okresie wciąż panującej 
pandemii. Poprzednia edycja ze względu na ograniczenia była wydarzeniem 
on-line.

Podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja tematycznie zdominowana 
została przez przedstawicieli branży automatyki i sterowania ruchem kolejo-
wym, ale nie zabrakło wystąpień związanych z nawierzchnią szynową, a także 
podtorzem. Mocno wybrzmiewały głosy związane z kształceniem w obszarze 
transportu i infrastruktury szynowej, które wręcz zdominowały jeden z paneli 
dyskusyjnych. W obecnej edycji, w poruszanych zagadnieniach wyraźniej 
uwidoczniły się wystąpienia związane z ekologią i zrównoważonym zarządza-
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niem energią elektryczną. Silną reprezentację stanowili prelegenci związani 
z taborem szynowym, a w szczególności związani z nowoczesnymi rozwiąza-
niami technologicznymi – proekologicznymi – w pojazdach szynowych. Nie 
zabrakło tematów związanych z aktualnymi technologiami prowadzenia prac 
budowlanych i utrzymania nawierzchni kolejowej. Swoich reprezentantów 
miał transport szynowy, poruszali oni kwestie związane z finansowaniem ryn-
ku transportowego w Polsce, mówiono o zmianach strukturalnych w polskim 
sektorze kolejowym, poruszano także kwestie transportu intermodalnego. 

Nie mogło również zabraknąć głosu na temat wpływu obecnej pandemii 
na rynek transportowy, nie tylko kolejowy, ale także w obrębie innych gałęzi. 
Tematy, które były widoczne na sesjach, to także te związane z szeroko ro-
zumianą infrastrukturą szynową - jak torowiska tramwajowe, z naciskiem na 
aspekty ekologiczne, nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu regulacji osi 
toru, czy też zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych do systemów BIM 
oraz GIS, przydatnych w procesach projektowania i zarządzania infrastrukturą. 
Uczestnikom sesji prezentowano także najnowsze rozwiązania technologiczne 
w dziedzinie geodezji, takie jak skanery, drony, ale również pokazywano współ-
czesne i przyszłościowe osiągnięcia techniczne w zakresie diagnostyki torów, 
innowacyjne metody transportu i rozładunku rozjazdów, nowoczesne rozwią-
zania geotechniczne, a także związane z kierowaniem i sterowaniem ruchem 
kolejowym. Głos mieli prelegenci, którzy zwracali uwagę na bezpieczeństwo 
w transporcie szynowym oraz ryzyka w procesach zarządzania. 

Każdego roku uwagę słuchaczy mocno przykuwa wystąpienie Prezesa Za-
rządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. związane z inwestycjami, eksploatacją 
i bezpieczeństwem infrastruktury kolejowej w latach 2014 – 2020, 2021, ale 
także w dalszej perspektywie. Podczas 18. edycji konferencji, a więc w roku 
2019, olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się warsztaty firmy Cover na te-
mat innowacyjnej technologii klejenia tłucznia kolejowego. W tym roku firma 
ponownie zaprosiła uczestników do wzięcia udziału w podobnym wydarzeniu. 
W zajęciach praktycznych uczestnicy zdobywali wiedzę o tym, na czym polega 
i jakie korzyści niesie klejenie tłucznia.

Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w Zeszy-
tach Naukowo-Technicznych SITK RP Oddział w Krakowie, seria Materiały 
Konferencyjne Nr 2 (123)/2021 (457 stron) zawierających 28 artykułów re-
cenzowanych i 2 artykuły nierecenzowane. Ponadto wygłoszono 15 referatów 
niepublikowanych w wydawnictwie.
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Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją w hotelu, 
z gwiazdą wieczoru zespołem Zakopower zaproszonym przez Biuro Projektów 
METROPROJEKT. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wspaniałego koncertu. 
Podczas kolacji kontynuowane były uroczystości jubileuszowe, w tym przede 
wszystkim 70-lecie firmy Metroprojekt oraz 20-lecie konferencji NOVKOL. Był 
okazjonalny tort i toast szampanem za pomyślność obu Jubileuszy. Organizator 
konferencji – Oddział SITK RP w Krakowie z okazji jubileuszu NOVKOL 
postanowił uhonorować zasłużone dla konferencji osoby statuetkami Oddzia-
łu o nazwie „Złoty Smok”, przyznawanymi za wyróżniającą się działalność 
na rzecz Oddziału SITK w Krakowie i transportu. Otrzymali je: Ireneusz 
Merchel Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w podziękowaniu Spółce 
za wieloletnie wsparcie merytoryczne i organizacyjne, Mirosław Boryczko 
– Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie organizacyjne, dr Adam Wielądek 
– Honorowy Przewodniczący UIC w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie 
merytoryczne oraz prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła z Politechniki 
Krakowskiej w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie naukowe konferencji.

Drugi dzień konferencji zakończył się koleżeńską kolacją w hotelu, podczas 
której kontynuowane były obchody jubileuszowe firm obchodzących swoje 
30-lecie: Graw-Goldschmidt, Zakładów Automatyki KOMBUD oraz Monat. 
Motywem przewodnim wieczornych obchodów była „Jubileuszowa kolejowa 
podróż dookoła Europy”, na którą zaprosili szanowni Jubilaci i w trakcie której 
uczestnicy mieli okazję brać udział w kilku ciekawych zabawach i quizach.

W piątek, czyli w ostatnim dniu konferencji, organizatorzy zaplanowali 
wyjazd techniczny do Krakowa, którego celem było zaprezentowanie sztanda-
rowych inwestycji kolejowych w ścisłym centrum Krakowa: łącznicy Kraków 
Zabłocie - Kraków Krzemionki, budowy drugiej pary torów wraz z likwida-
cją nasypu kolejowego od ul. Kopernika do ul. Miodowej, budowy nowego 
przystanku Kraków Grzegórzki i budowy trzech nowych mostów kolejowych 
na Wiśle. Okazja związana z wycieczką techniczną była niebagatelna, gdyż 
większość z tych inwestycji jest w trakcie realizacji i można było nie tylko zo-
baczyć postępy prac, ale także usłyszeć od przewodników ciekawe informacje 
dotyczące stosowanych technologii.

Tradycją tej konferencji stały się konkursy, w tym roku zorganizowano 
dwa - pierwszy dotyczył najbardziej innowacyjnego referatu spośród grupy 
młodych inżynierów (do 35 roku życia). Kapituła konkursu przyznała dwie 
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równorzędne nagrody, które otrzymali mgr inż. Mariusz Korzeń z Politech-
niki Wrocławskiej za prezentację dotyczącą kształcenia na specjalnościach 
transportu szynowego oraz mgr inż. Szymon Glinka z AGH za wystąpienie 
dotyczące pozyskiwania danych przestrzennych GIS na potrzeby systemów 
BIM. Nagrodzeni otrzymali drobne upominki. Drugi konkurs na najciekawsze 
wystąpienie spośród wszystkich uczestników konferencji ogłosiło czasopismo 
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. W tym wypadku Kapituła konkursu 
ogłosiła zdecydowanego zwycięzcę, a został nim Rafał Frączek z Biura Dróg 
Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., otrzymując w nagrodę roczną 
prenumeratę czasopisma. 

Oprócz konkursów odbyły się także losowania nagród: firma Graw-Gold-
schmidt z okazji Jubileuszu 30-lecia przygotowała upominki dla najbardziej 
wytrwałych słuchaczy losując je spośród uczestników będących na sali obrad 
na zakończenie każdej z sześciu sesji. Już tradycyjnie podczas uroczystej ko-
lacji były także losowane upominki w ramach Mikołajkowej Loterii z Grupą 
Track-Tec.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tej edycji konferencji dyskusje 
prowadzono także w kuluarach, a problematyka poruszanych zagadnień była 
bardzo szeroka i w pełni wpisywała się w tematykę konferencji.

Konferencja zgromadziła 32 Partnerów, w tym 1 Generalnego, 4 Diamen-
towych, 6 Złotych, 11 Oficjalnych oraz 10 Partnerów Konferencji. Firmy 
zaprezentowały swoje osiągnięcia i wyroby w formie prezentacji, filmów oraz 
stoisk wystawowych.

Generalny Partner konferencji to Rail-Mil Computers Sp. z o.o.
Diamentowi Partnerzy konferencji: Budimex S.A., P.U.T. GRAW Sp. z o.o. 

A Goldschmidt Company, Track Tec S.A., Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A.
Złoci Partnerzy konferencji: Alstom, Cover Technologies Sp. z o.o., Hufgard 

Polska, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe RAMATECH – INSTAL s.c., 
Trakcja S.A., Wielobranżowa i Projektowa Sp. z o.o. „MONAT”.

Oficjalni Partnerzy konferencji: AMIBLU POLAND Sp. z o.o., BUDO-
KOP Wojciech Sukow, Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., Janaszek Electric 
Sp. z o.o., Firma Torowo-Spawalnicza „SPAW - TOR”, Kolejowe Zakłady 
Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzyma-
nia Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót 
Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych „PROTEL” Sp. z o.o., S. i A. 
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Pietrucha Sp. z o.o., Titan Polska Sp. z o.o., Wytwórnia Podkładów Strunobe-
tonowych STRUNBET Sp. z o.o.

Partnerzy konferencji: Aste Sp. z o.o., ATLAS Poland Sp. z o.o., COPMA 
POLSKA Sp. z o.o., EPUFLOOR Sp. z o.o., Gawmar Sp. z o.o., Kolster Spół-
ka Akcyjna, NAKAR Sp. z o.o. Sp.k., Sekisui Chemicals GMBH, System7 
railtechnology GmbH,Tensar Polska Sp. z o.o.

Opracowanie:
Sergiusz Lisowski - Sekretarz Merytoryczny konferencji

Janina Mrowińska - Sekretarz Organizacyjny konferencji
Zdjęcia: Robert Parma, Tomasz Filiciak

Prezes Oddziału Józefa Majerczak – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji
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Obrady konferencyjne

Minister Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
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Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka

Uroczysta kolacja, zapowiedź zespołu Zakopower (od lewej) Wawrzyniec Wychowański, Józefa Majerczak
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Pani Prezes kroi jubileuszowy tort z okazji XX-lecia konferencji. Logo w wersji 3D! 

Marek Błeszyński tradycyjnie wręczył karykatury
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Wycieczka techniczna – najważniejsze inwestycje kolejowe w Krakowie

Pierwsze „Złote Smoki” wręczone!
Statuetki odbierają (od lewej) Adam Wielądek, Ireneusz Merchel, Andrzej Szarata i Mirosław Boryczko
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IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: Nowoczesne 
technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej 
miast, metropolii i regionów NOVDROG`22

W dniach 21-22 kwietnia 2022 roku, w Hotelu Novum w Niepołomicach 
Oddział SITK RP w Krakowie organizuje IV Ogólnopolską Konferencję Nauko-
wo-Techniczną nt.: Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eks-
ploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG`22. 

Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Programowego konferencji jest 
prof. Andrzej Szarata, a Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego – Beata 
Toporska. 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Realizacja inwestycji drogowych w świetle nowelizacji Ustawy Prawo 

Budowlane.
2. Projektowanie, budowa, eksploatacja dróg i ulic również jako elementu 

miejskiej przestrzeni publicznej. 
3. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruk-

tury drogowej. 
4. Nowoczesne technologie we wzmocnieniach podłoża i konstrukcji na-

wierzchni drogowej. 
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zarządzanie ruchem. 
6. Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów. 
7. Ochrona środowiska w drogownictwie. 
8. Znaczenie BIM w procesie projektowania i zarządzania infrastrukturą 

drogową. 
9. Nowoczesne metody zbierania i przetwarzania danych.
Szczegóły na temat konferencji można znaleźć na stronie Oddziału www.

sitk.org.pl .

Seminarium drogowe nt.: „Wybrane zagadnienia w zakresie budowy dróg 
i mostów”

W dniu 16 listopada br. odbyło się seminarium nt.: Wybrane zagadnienia 
w zakresie budowy dróg i mostów, którego organizatorami był Oddział SITK 
RP w Krakowie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okrę-
gowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Inicjatorką i organizatorką 
seminarium była Wiceprezes Oddziału ds. Drogownictwa kol. Anna Reszczyk. 
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Obrady seminarium odbywały się 
za platformie WEBEX 
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Spotkanie miało charakter zdalny – obrady toczyły sie z wykorzystaniem 
platformy WEBEX. W seminarium uczestniczyło 39 osób, w tym Prezes Od-
działu Józefa Majerczak oraz przedstawiciele inwestorów, biur projektowych, 
nadzorów inwestorskich i wykonawców. Udział w seminarium był bezpłatny.

Seminarium rozpoczęła Wiceprezes Oddziału Anna Reszczyk witając 
wszystkich zebranych i życząc owocnych obrad. Następnie głos zabrała Pre-
zes Józefa Majerczak, która przywitała uczestników i gości życząc owocnych 
obrad oraz poinformowała uczestników o zorganizowanych i planowanych 
przez Oddział w najbliższym czasie konferencjach, seminariach i wycieczkach.

Pierwszym wystąpieniem merytorycznym była prezentacja nt.: „Stabili-
zacja dolnych warstw konstrukcyjnych oraz optymalizacja górnych warstw 
nawierzchni drogowych z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych” 
autorstwa Piotra Mazurowskiego z firmy Tensar Polska. Kolejną prezenta-
cją było wystąpienie Radosława Włodarskiego (Leca Polska Sp. z o.o.) nt.: 
“Keramzyt w geotechnice i inżynierii lądowej – rozwiązywanie problemu 
osiadania”. Następnie głos zabrał Krzysztof Pilarczyk (Rozenblat Sp. z o.o.), 
który zapoznał uczestników z prezentacją nt.: „Kompozytowe obiekty mostowe 
w technologii InfraCore Inside”. Po każdym wystąpieniu uczestnicy dysku-
towali przedstawione przez prelegentów zagadnienia i problemy, zadawali 
szczegółowe pytania - widać było, że zaprezentowana tematyka spotkała się 
z dużym zainteresowaniem. Podsumowania seminarium dokonała kol. Anna 
Reszczyk, która dziękując referentom za ciekawe wystąpienia, a uczestnikom 
za aktywny udział w seminarium, zaprosiła wszystkich zebranych na kolejne 
spotkanie w styczniu 2022 roku.

Opracowanie i zdjęcia: Anna Reszczyk
Wiceprezes Oddziału ds. Drogownictwa

Wywiad z Prezes Oddziału Józefą Majerczak w Biule-
tynie MOIIB „Budowlani”

Miło nam poinformować, że w Biuletynie Małopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa „Budowlani” (nr 4/2021) w dziale “Gość Budowla-
nych” ukazał się obszerny wywiad z Józefą Majerczak – Panią Prezes Oddziału 
SITK RP w Krakowie. Tytuł wywiadu to: Żelazna dama o żelaznych drogach. 
Z Panią Prezes rozmawiała Aleksandra Vega, a tematem wywiadu były spek-
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takularne inwestycje infrastrukturalne na kolei, innowacyjne, ekologiczne 
rozwiązania w transporcie szynowym, zapowiedzi wdrożenia technologii 
wodorowych oraz praca kobiet w branży kolejowej.

W pierwszej części wywiadu p. Prezes opowiedziała o pracy i pozycji kobiet 
na kolei – dawniej i dziś, o zachodzących zmianach technologicznych, które 
przyczyniają się do wzrostu możliwości zatrudnienia kobiet w sektorze kole-
jowym. Pani Prezes opowiedziała też o swojej ścieżce na kolei, o tradycjach 
rodzinnych – jest kolejarzem w czwartym pokoleniu. Przybliżyła fakty ze swej 
pracy zawodowej – przechodziła kolejne szczeble kariery od toromistrza (sta-
nowisko robotnicze) do członka zarządu w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
w latach 2011–2015. Równolegle zdobywała dodatkowe kwalifikacje, ciągle 
się kształcąc i zdobywając najnowszą wiedzę. Niektóre ważne stanowiska 
obejmowała jako kobieta po raz pierwszy w historii polskiego kolejnictwa – 
jedyna kobieta w Polsce będąca naczelnikiem Zarządu Drogowego PDOKP 
w Krakowie, podobnie – zastępca naczelnego dyrektora ds. techniczno–eks-
ploatacyjnych Oddziału Regionalnego w Krakowie w PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., czy też członek Zarządu ds. utrzymania infrastruktury. Pani 
Prezes podkreśliła, że zawsze trafiała na ludzi życzliwych, miała duże wsparcie 
i czuła akceptację kolegów. 

Kolejnym tematem rozmowy był rozkwit inwestycji kolejowych, który 
obecnie obserwujemy. Pani Prezes przedstawiła najważniejsze inwestycje 
kolejowe realizowane aktualnie w Małopolsce, które mają ogromne znaczenie 
dla rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Nawiązując do tego, że rok 2021 był ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei, 
rozmawiano też o tym, że kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu - 
Pani Prezes opowiedziała o największej ekologicznej innowacji technologicznej 
w transporcie szynowym – o lokomotywach wodorowych, a także o najnowo-
cześniejszych pojazdach szynowych budowanych w Polsce, dostosowanych 
do aktualnych potrzeb i wyzwań w transporcie.

W ostatniej części wywiadu Pani Prezes przybliżyła działania Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – jest Prezesem Oddziału SITK 
w Krakowie. Stowarzyszenie nieustannie włącza się we wszelkie działania 
związane z rozwojem kolejnictwa – przykładem jest organizowana przez 
Oddział w Krakowie od wielu lat konferencja, której pomysłodawczynią 
i główną organizatorką jest od pierwszej edycji Pani Prezes – to konferencja 
nt.: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 
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NOVKOL”. W tym roku zorganizowano jubileuszową XX edycję konferencji, 
która od lat jest bardzo ważnym wydarzeniem branżowym. Jubileuszowa edycja 
uzyskała Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy „W Stulecie Odzyskania Niepodległości”.

Pani Prezes mówiąc o wielu różnorodnych inicjatywach i działaniach po-
dejmowanych przez Oddział, podkreśliła głęboką współpracę Stowarzyszenia 
z Politechniką Krakowską i innymi polskimi uczelniami, co przekłada się na 
rangę i prestiż tych wydarzeń.

Tekst wywiadu został uzupełniony zdjęciami z aktualnie realizowanych, 
najważniejszych inwestycji kolejowych w Krakowie i regionie, znajduje się na 
stronie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie 
https://map.piib.org.pl/uploads/pliki/biuletyn/2021/Budowlani_86.pdf. 

Warto przypomnieć, że Biuletyn “Budowlani” wydawany przez MOIIB 
w Krakowie to ważna pozycja wydawnicza w branży, Biuletyn przesyłany 
jest bezpłatnie do wszystkich członków Izby. Sekretarzem Rady Programo-
wej Biuletynu jest kol. Beata Toporska – członek Zarządu Oddziału SITK RP 
w Krakowie.

Spotkania członków Oddziału

III Wyprawa Transportowców nt. „Kopalnia Srebra oraz budowa ronda 
w ciągu DK 94 w Modlnicy”

W dniu 15 sierpnia 2021 r. członkowie i sympatycy Oddziału SITK w Kra-
kowie wybrali się na III Wyprawę Transportowców nt.: „Kopalnia Srebra oraz 
budowa ronda w ciągu DK 94 w Modlnicy”. Wyprawa, w której uczestniczyło 
13 osób, rozpoczęła się od wizyty na budowie ronda w miejscowości Modlnica. 
Realizacja inwestycji zakończyła się w 2020 roku, inwestorem tego obiektu 
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków, a Wy-
konawcą firma Sarivo Infrastruktura Sp. z o.o. Koleżanka Beata Toporska, 
która uczestniczyła w realizacji inwestycji, przedstawiła zakres wykonanych 
prac i opowiedziała o problemach napotkanych podczas prowadzonych prac 
zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji. 

Kolejnym punktem wyprawy była Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnow-
skich Górach wpisana w 2017 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Zwiedzanie obiektu rozpoczęto od wizyty w Skansenie Maszyn Parowych, 
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który jest obowiązkowym punktem każdej wycieczki z uwagi na największą 
w Polsce kolekcję zabytkowych maszyn i parowozów. Zwiedzono także budy-
nek nadszybia kopalni, w którym znajduje się nowoczesne centrum edukacji 
o tarnogórskim górnictwie kruszcowym. 

Modlnica – budowa ronda

Zwiedzanie zostało podzielone na trzy części. Pierwszą z nich była multime-
dialna prezentacja na temat historii powstania kopalni. W drugiej części można 
było zapoznać się m.in. z metodami wydobycia metali oraz odwadniania pod-
ziemi. Na szczególną uwagę zasługuje specjalna instalacja obrazująca działanie 
pierwszej na Górnym Śląsku maszyny parowej, którą do miasta sprowadzono 
pod koniec XVIII wieku. Wędrując razem z przewodnikiem można było zo-
baczyć m.in. dawne narzędzia: płuczkę, lampy używane pod ziemią, kubły do 
transportu urobku, a nawet górniczą przenośną toaletę. Niezwykłą atmosferę 
zwiedzania zapewniało klimatyczne oświetlenie pomieszczeń. Trzecia część to 
zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, gdzie po otrzymaniu kasków windą 
górniczą zjechano na głębokość 40,5 m. Szlak dla turystów liczy 1740 m i łą-
czy ze sobą trzy dawne szyby górnicze: Anioł, Żmija i Szczęść Boże. W czasie 
wędrówki można było zobaczyć wykute w skale przodki górnicze, chodniki 
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transportowe i potężne komory, co stanowi tylko niewielką część tego potęż-
nego obiektu. Największą atrakcją, a zarazem ostatnim elementem kończącym 
zwiedzanie kopalni był spływ łodziami na trasie o długości 270 m.

W Skansenie Maszyn Parowych

Przed wejściem do Kopalni Srebra



43INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Po zakończonym zwiedzaniu i wspólnym posiłku część uczestników w dro-
dze powrotnej odwiedziła położoną na terenie Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd Pustynię Błędowską, nazywaną „Polską Saharą”. 

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

Wyjście do Zamku Królewskiego na Wawelu III
W dniu 19 września 2021 roku Koło SITK w Mota-Engil Cenral Europe S.A. 

zorganizowało dla członków i sympatyków Oddziału SITK w Krakowie trzecie 
wyjście do Zamku Królewskiego na Wawelu, w którym wzięło udział 15 osób. 
Tym razem celem zwiedzania była tzw. Trasa Plenerowa „Ogrody, dziedzińce, 
kościół św. Gereona”. Jest to niedawno otwarta część Zamku Królewskiego 
na Wawelu, ukazująca miejsca na wzgórzu dotychczas niedostępne dla od-
wiedzających. To podróż po najpiękniejszych terenach wzgórza wawelskiego 
– począwszy od Dziedzińca Batorego, przez rezerwat archeologiczny Kościoła 
św. Gereona po północne stoki, z których rozpościera się widok na miasto. 

Wystawa „Wawel zaginiony”
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Widok z Wawelskiego Wzgórza

Uczestnicy na dziedzińcu Zamku Królewskiego
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Zwiedzanie rozpoczęło się na wystawie „Wawel zaginiony” przy modelu 
XVIII-wiecznego Wawelu. Kolejnymi punktami trasy były: dziedziniec Bato-
rego, rezerwat archeologiczno-architektoniczny kościoła św. Gereona i kościoła 
św. Marii Egipcjanki, dziedziniec arkadowy, sień zwana Tatarską, północne stoki 
zamku oraz ogrody królewskie. Jest to trasa niezwykle urokliwa, odsłaniająca 
inne oblicze Wawelu. Wrażenia z przejścia Trasą Plenerową na pewno na długo 
pozostaną w pamięci uczestników. 

Zwiedzanie zakończyło się na głównym dziedzińcu Wawelu, gdzie opro-
wadzający grupę przewodnik przekazał informacje na temat nowo otwartej 
ekspozycji oraz opowiedział o aktualnie wykonywanych pracach konserwa-
torskich i remontowych.

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

Wycieczka „Z Rabki na Maciejową”
W dniu 26 września 2021 

roku Koło SITK w Mota-Engil 
Central Europe S.A. zorgani-
zowało dla członków Oddziału 
w Krakowie oraz sympatyków 
wycieczkę turystyczną do Rabki 
Zdroju, aby udać się na Macie-
jową - pobliski szczyt w paśmie 
Gorców. W jesienną słoneczną 
niedzielę, spod pomnika prof. 
Jana Rudnika znajdującego się 
w Parku Zdrojowym w Rab-
ce Zdroju, grupa wycieczko-
wiczów wyruszyła żwawym 
krokiem, kierując się szlakiem 
czerwonym w stronę schro-
niska PTTK na Maciejowej. 
Schronisko to położone jest na 
polanie Przysłop, na grzbiecie 
odchodzącym od Turbacza do 
Rabki. Nazwa schroniska jest 

Na turystycznym szlaku na Maciejową
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myląca, znajduje się ono bowiem około 1 km na południowy wschód od szczytu 
Maciejowej (815 m n.p.m.), na wysokości 852 m n.p.m. 

Wypoczynek przy ognisku

Praktycznie cała trasa przebiegała w pełnym słońcu, a ścieżka była szeroka 
i łagodnie idąca pod górę, dopiero przy szczycie uczestnicy napotkali strome 
podejście biegnące przez las. Po około 1,5 godzinnej wędrówce grupa dotarła 
na miejsce do klimatycznego schroniska PTTK na Maciejowej, skąd rozpo-
ścierała się przepiękna panorama na pobliskie okolice, w oddali można było 
zobaczyć Tatry, Babią Górę, czy Luboń Wielki. Po chwili wytchnienia rozpo-
częto przygotowania do ogniska, a następnie pieczenia kiełbasek i oscypków. 
Piękna pogoda zachęcała do przebywania na łonie natury i dopiero po dłużej 
chwili odpoczynku i wygrzaniu się na słonku, pełni sił i w dobrych humorach 
uczestnicy wyruszyli w powrotną drogę w stronę Rabki.

Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska
Przewodnicząca Koła w Mota – Engil Central Europe S.A.
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Wycieczka techniczna na budowę Trasy Łagiewnickiej
W dniu 8 października 2021 r. członkowie Oddziału SITK w Krakowie 

wraz z jego sympatykami wybrali się już po raz trzeci na budowę Trasy Ła-
giewnickiej. Od ostatniej wizyty można było zauważyć ogromny postęp prac 
poczynionych przez wykonawcę w zakresie robót budowlanych. Inwestycja 
zlokalizowana jest w południowej części miasta i stanowić będzie fragment 
trzeciej obwodnicy Krakowa. Trasa o długości 3,5 km powstaje na odcinku 
od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. 
Zakres prac to m.in. budowa kilku obiektów tunelowych, linii tramwajowej, 
dwóch mostów, kładki dla pieszych czy zintegrowanego przystanku kolejowo-
-tramwajowo-autobusowego. Całość inwestycji warta jest ponad 800 milionów 
złotych, a planowany termin zakończenia to czerwiec 2022 rok.

Zwiedzanie budowy Trasy Łagiewnickiej



48 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Zwiedzanie budowy Trasy Łagiewnickiej
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Wycieczka rozpoczęła się przy stacji benzynowej znajdującej się przy ulicy 
Zakopiańskiej, gdzie Członek Zarządu Spółki Trasy Łagiewnickiej S.A. Pan 
Krzysztof Migdał przywitał wszystkich przybyłych i przedstawił stan zaawan-
sowania robót oraz omówił zakres prac wykonanych i kolejnych, planowanych 
do realizacji. Przechodząc po placu budowy przez poszczególne etapy od ulicy 
Zakopiańskiej, aż pod Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 
opowiadał o najciekawszych i najtrudniejszych - z punktu widzenia realizacji 
- wyzwaniach, z którymi przyszło się zmierzyć. Nie obyło się również bez 
szeregu pytań oraz ożywionej dyskusji dotyczącej budowy Trasy Łagiewnickiej. 

Na koniec zwiedzania podziękowano Panu Krzysztofowi Migdałowi za 
poświęcony czas i dużą dawkę wiedzy budowlanej. 

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

XI edycja wyjazdu techniczno-integracyjnego Pożegnanie Lata 2021
W dniu 9 października 2021 roku Koło przy Politechnice Krakowskiej zor-

ganizowało XI już edycję tradycyjnego wyjazdu techniczno – integracyjnego 
Pożegnanie Lata. Tegoroczny wyjazd przybrał nieco inną formułę, niż bywało 
to w latach ubiegłych, wszyscy chętni członkowie naszego Stowarzyszenia 
oraz sympatycy wyruszyli w jednodniową wyprawę, przemierzając tereny 
województwa małopolskiego oraz śląskiego.

Wyprawa w ramach Pożegnania Lata 2021 odbyła się miejskim autobusem 
przegubowym marki Mercedes Conecto o numerze bocznym MC 312, który 
należy do floty drugiego operatora świadczącego usługi przewozowe w Kra-
kowie – firmy Mobilis sp. z o.o. 

Punktualnie o godzinie 14.00 uczestnicy spotkali się na pętli autobusowej 
na Os. Podwawelskim, skąd rozpoczęli wyprawę. W pierwszej kolejności udali 
się w kierunku Skawiny i tamtejszego nowego centrum komunikacyjnego 
zlokalizowanego w rejonie dworca kolejowego. Przebudowano tam istniejący 
układ drogowy, zbudowano pętlę autobusową oraz parking w systemie P&R. 
Niestety, póki co ze względu na ubogą ofertę kolejową, miejsce to nie tętni 
życiem. Sytuacja powinna ulec zmianie już niebawem – od nowego kolejowego 
rozkładu jazdy (grudzień 2021) do Skawiny ma kursować zdecydowanie więcej 
pociągów, więc i SCK powinno zacząć spełniać swoją rolę.
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Rozpoczęcie wyjazdu - os. Podwawelskie w Krakowie

Dworzec w Brzeźnicy
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Uczestnicy PL 2021 w trasie do Katowic

Centrum Przesiadkowe Zawodzie w Katowicach
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Następnie udali się do Brzeźnicy, gdzie również powstało centrum komu-
nikacyjne wraz z dworcem autobusowym i parkingiem P&R. W dalszej części 
wyprawy uczestnicy podjechali pod park rozrywki Energylandia, gdzie na tle 
z daleka widocznych rollercoaster’ów zrobili okolicznościowe zdjęcia autobusu. 

Po krótkiej przerwie udali się do Oświęcimia, gdzie przejechali nową obwod-
nicą miasta w ciągu drogi wojewódzkiej DW933 oraz mostem Niepodległości 
na Wiśle. Następnie zatrzymali się pod nowoczesnym dworcem kolejowym 
w Oświęcimiu, wybudowanym w formule innowacyjnego dworca systemo-
wego. Po jego zwiedzaniu przejechali do Tychów, gdzie wykonali ciekawe 
zdjęcia na tle tamtejszych trolejbusów. 

Następnie udali się w kierunku stolicy województwa śląskiego – Katowic, 
gdzie zwiedzili tzw. Familoki, czyli zabytkowe budynki mieszkalne w górni-
czej dzielnicy Nikiszowiec. Poza tym odwiedzili futurystyczne centrum prze-
siadkowe Zawodzie, podziemny dworzec ZTM w rejonie głównego dworca 
kolejowego oraz podjechali pod kultowy katowicki „Spodek”. 

Wieczorem udali się do Sosnowca, gdzie zapoznali się z budową linii tram-
wajowej do sosnowieckiego Zagórza. W dalszej części wyjazdu zapoznali się 
z funkcjonowaniem nocnej komunikacji pomiędzy Katowicami, a Tarnowskimi 
Górami. W tym drugim mieście zwiedzieli także nowoczesny dworzec komu-
nikacji miejskiej. Po tych wszystkich licznych atrakcjach, w bardzo dobrych 
humorach wrócili do Krakowa, gdzie zakończyła się wyprawa Pożegnanie 
Lata 2021 . 

Organizatorzy wyprawy składają wszystkim uczestnikom podziękowania za 
wspaniałą wyprawę, świetne humory, bardzo miłą atmosferę i wspólne zwie-
dzanie różnych obiektów z szerokiej dziedziny transportu. Mają też nadzieję, 
że w przyszłym roku uda się zorganizować XII edycję kultowych wyjazdów, 
czyli Pożegnanie Lata 2022!

Opracowanie i zdjęcia: Krzysztof Francuz
Zastępca Prezesa Koła przy Politechnice Krakowskiej

Wycieczka w Tatry Zachodnie na Jarząbczy Wierch 
W dniu 10 października 2021 r. członkowie Oddziału SITK w Krakowie 

wraz z jego sympatykami wyruszyli na wyprawę w Tatry Zachodnie. Organi-
zatorem wyjazdu było Koło w Mota – Engil Central Europe S.A., które skupia 
miłośników tatrzańskich szlaków i górskich wędrówek. Uczestnicy rozpoczęli 
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wędrówkę z parkingu na Siwej Polanie kierując się w stronę Doliny Chocho-
łowskiej, a celem wyprawy był tatrzański szczyt Jarząbczy Wierch. 

Na Kończystym Wierchu

Tatry Zachodnie to jedno z trzech pasm górskich Łańcucha Tatrzańskiego 
położone w Polsce i Słowacji. Pod względem powierzchni są największym 
tatrzańskim pasmem górskim, a najwyższym szczytem Tatr Zachodnich jest 
Bystra znajdująca się w części słowackiej. Tatry Zachodnie są znacznie łagod-
niejsze niż Tatry Wysokie i charakteryzują się kopulastymi szczytami, głębokimi 
dolinami oraz rozległymi graniami.

Trasa wycieczki przebiegała szlakiem czerwonym biegnącym szczytami 
gór począwszy od Siwej Przełęczy (1812 m n.p.m.) - niewielkiej przełęczy od-
dzielającej grań główną Tatr Zachodnich od grzbietu Ornaku, skąd rozpościerał 
się przepiękny widok na Tatry Wysokie. Kolejno trasa wiedzie przez Staroro-
bociański Wierch (2 176 m n.p.m.) - najwyższy szczyt w polskiej części Tatr 
Zachodnich i Kończysty Wierch o wysokości 2002 m n.p.m., aby ostatecznie 
stanąć na szczycie Jarząbczego Wierchu (2 137 m m.p.m.). Z uwagi na bardzo 
dobre warunki pogodowe grupa zdecydowała się podążyć dalej w stronę Wo-
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łowca wędrując przez Łopatę, aby ostatecznie zejść do schroniska w Dolinie 
Chochołowskiej na herbatę i ciepły posiłek. 

Jarząbczy Wierch zdobyty - cel wyprawy osiągnięty!

Zmęczeni, ale w dobrych humorach uczestnicy wyruszyli z parkingu na 
Siwej Polanie w stronę Krakowa, snując plany na kolejną wyprawę w Tatry. 

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

Wycieczka techniczna z cyklu: Szlakiem budowy dróg i polskich zamków 
– część I

 W dniu 16 października 2021 roku odbyła się pierwsza wycieczka tech-
niczna z cyklu: Szlakiem budowy dróg i polskich zamków. Organizatorami 
wyprawy był Oddział SITK RP w Krakowie, Koło w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie.
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Uczestnicy wyprawy podczas zwiedzania atrakcji 
Ojcowskiego Parku Narodowego 
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Uczestnicy wyprawy podczas zwiedzania atrakcji Ojcowskiego Parku Narodowego 

Pomysłodawczynią i inicjatorką wycieczki była Wiceprezes Oddziału ds. 
Drogownictwa Anna Reszczyk. Pierwszym punktem wyprawy było zapoznanie 
się z zakresem budowy S-7 na odcinku Szczepanowice - Widoma. Przejazd 
połączony z omówieniem zakresu elementów budowy po nowym odcinku in-
westycji zakończył się krótkim odpoczynkiem na nowo wybudowanym Miejscu 
Obsługi Podróżnych. Później na uczestników czekały liczne atrakcje turystyczne 
Parku Ojcowskiego: Kaplica na wodzie, średniowieczna warownia w Ojcowie, 
barokowy kompleks z kościołem i domkami modlitwy, Maczuga Herkulesa, 
romańska Pustelnia Błogosławionej Salomei i groty modlitewne w miejsco-
wości Grodzisko. Zwiedzano też z przewodnikiem Zamek w Pieskowej Skale. 
Program wycieczki był bardzo bogaty i ciekawy – zarówno w części technicznej, 
jak i turystycznej. Bardzo miłym elementem wyprawy był wspólny spacer na 
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wrócili z wyprawy bardzo 
zadowoleni, z niecierpliwością czekają na kolejne wyprawy.

Opracowanie i zdjęcia: Anna Reszczyk, Wiceprezes Oddziału ds. Drogownictwa
Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie
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Warsztaty nt.: „Kobieta inżynier w domu i w pracy” – część I
W dniu 8 grudnia 2021 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 

odbyły się I Warsztaty nt.: Kobieta inżynier w domu i w pracy. Organizato-
rem tego wydarzenia był Oddział SITK RP w Krakowie, Koło w GDDKiA 
Oddział w Krakowie oraz MOIIB w Krakowie, a pomysłodawczynią i główną 
organizatorką Wiceprezes Oddziału ds. Drogownictwa kol. Anna Reszczyk.  
Warsztaty rozpoczęły się o godz. 16.30, uczestników powitała kol. Anna Resz-
czyk, która przybliżyła ideę i cele organizacji tego typu spotkań. W pierwszej 
edycji warsztatów uczestnicy wykonywali wianki, stroiki i ozdoby świąteczne 
z wykorzystaniem dostępnych na warsztatach materiałów. Tę część warszta-
tów poprowadziła p. Ilona Jarocha – florystka, która sympatyzuje z naszym  
Stowarzyszeniem. Pokazała także możliwości pięknego udekorowania stołu 
świątecznego z dostępnych w każdym domu przedmiotów i ozdób.

Warsztaty „Kobieta inżynier w domu i w pracy”
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Piękne świąteczne stroiki – efekt warsztatów był imponujący 
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W następnej części kol. Anna Reszczyk wygłosiła bardzo ciekawą prelekcję 
na temat zarządzania czasem w pracy i poza nią. Rozmawiano o efektywniej-
szym  wykorzystaniu czasu z podziałem na czas przeznaczony na pracę, rodzinę 
i odpoczynek. Przy świątecznej kawie, herbacie i ciasteczkach uczestnicy mogli 
porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami, a także złożyć sobie 
świąteczne życzenia. 

Zarówno niecodzienna tematyka, jak i sposób prowadzenia warsztatów były 
nowatorską, ciekawą formą spotkania. Połączenie części merytorycznej, pozwa-
lającej zdobyć nowe zasoby wiedzy, jak i części praktycznej – wykonywanie 
pięknych ozdób w gronie miłych, przyjaznych osób, świąteczna, swobodna 
atmosfera bardzo spodobały się uczestnikom i zachęciło do kontynuowania 
warsztatów w 2022 roku. Z niecierpliwością czekamy, jakie będą nowe tematy 
i zadania przygotowane przez organizatorów.

Opracowanie: Anna Reszczyk
Wiceprezes Oddziału ds. Drogownictwa

Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie
Zdjęcia: Janina Mrowińska

Działalność Koła Seniorów

Posiedzenie Krajowego Klubu Seniora SITK RP
W dniu 31 sierpnia 2021 roku w siedzibie Zarządu Krajowego SITK RP 

odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Klubu Seniora. W spotkaniu uczest-
niczył przedstawiciel Oddziału w Krakowie kol. Jerzy Bąkowski – Sekretarz 
Koła Seniorów w Krakowie pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego KKS. 

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Klubu kol. Leszek Suchecki, który 
po powitaniu przybyłych członków omówił sytuację Kół Seniora w Oddziałach. 
W wyniku pandemii oraz naturalnego ubytku członków, działalność została 
Kół bardzo ograniczona. Krajowy Klub Seniora powinien podjąć działania 
mające na celu dotarcie do Zarządów Oddziałów z informacją o planowanej 
działalności dla zaktywizowania Seniorów.

W trakcie posiedzenia Klubu omawiano również tematy związane z wy-
cieczkami technicznymi organizowanymi dla Seniorów. Po poprzedniej, bar-
dzo udanej wyprawie technicznej na stację Grochów Klub czyni starania, aby 
w przyszłym roku możliwe było zwiedzenie torów i obiektów doświadczal-
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nych Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Przewoźnicy krajowi i zagraniczni 
sprawdzają tam tabor, zanim rozpocznie się jego eksploatacja. Pociągi krążą 
po obwodzie o długości 7725 m z różnymi promieniami łuków, na których 
można rozpędzić się do prędkości od 120 do 160 km/h. Wśród wielu urządzeń 
znajdują się tu również urządzenia do rozpoznawania twarzy, wykorzystywa-
ne w przeciwdziałaniu terroryzmowi w pociągach. Kończąc wystąpienie kol. 
Pokrzepa przedstawił sprawozdanie ze spotkania na stacji Grochów. 

Zastępca Przewodniczącego Klubu kol. Jerzy Bąkowski zapoznał zebra-
nych z planem pracy Koła Seniorów w Krakowie. Szczególne zainteresowanie 
wzbudził planowany wyjazd techniczno – turystyczny do Kolbuszowej. Przy-
pomniano również, że było planowane spotkanie Krajowego Klubu Seniora 
w Krakowie, zaproponowano termin na 28 września br. (szczegóły będą podane 
przez kol. J. Bąkowskiego).

Po zakończonym posiedzeniu, mając na uwadze planowany wyjazd z kra-
kowskim Kołem Seniorów do Warszawy, kol. Jerzy Bąkowski udał się do 
kilku ciekawych miejsc w stolicy: na pobliski Plac Józefa Piłsudskiego, gdzie 
zostanie odbudowany Pałac Saski, następnie na Plac Pięciu Rogów znajdujący 
się w samym centrum miasta, a jak dotąd jest mało popularny. Pięć rogów to 
ulice: Bracka, Krucza, Zgoda, Szpitalna i Chmielna. Odbudowano tu pieczoło-
wicie starą zabudowę. W latach 70 – tych powstała śmiała wizja przebudowy 
placu przez wyprowadzenia ruchu kołowego na estakady i obniżenie poziomu 
placu wyłącznie dla ruchu pieszego, jednak pomysł ten nie został zrealizowany, 
a obecnie plac jest remontowany. Następne ciekawe miejsce to plac budowy 
ostatniej stacji II linii metra na ul. Kondratowicza - jest to stacja techniczna. 
Plac budowy zajmuje ogromny obszar, entuzjaści budowy metra w Krakowie 
powinni to zobaczyć. 

Opracowanie: Jerzy Bąkowski
Wiceprzewodniczący Krajowego Klubu Seniora

Posiedzenie Koła Seniorów
W dniu 14 września 2021 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 

odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli: 
Przewodniczący Koła - Janusz Magrysz, Sekretarz Jerzy Bąkowski i Andrzej 
Tyski - Członek Zarządu.

Przewodniczący poinformował o swym udziale w pracach Komisji Seniorów 
i Pomocy Koleżeńskiej działającej przy Krakowskiej Radzie Federacji Stowa-
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rzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Po okresie przerwy spowodowanej pan-
demią i okresem wakacyjnym Komisja wznowiła aktywność i zaproponowała 
atrakcyjne wyjazdy, m.in. kilkudniowe wyjazdy do Koninek i dwutygodniowe 
turnusy do Iwonicza Zdroju. Podjęto też starania o pozyskanie biletów na kon-
certy i spektakle teatralne po znacznie obniżonych cenach.

W dalszej części spotkania kol. Jerzy Bąkowski przekazał informację 
o posiedzeniu Krajowego Klubu Seniora, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 
br. w Warszawie, poinformował również o udziale w Spotkaniu Międzyod-
działowym, które zorganizowane zostało w dniach 10 - 11 września br. przez 
Oddział w Krakowie. 

Następnie omówiono sprawy organizacyjne związane z planowanym wy-
jazdem technicznym do Kolbuszowej. Kolega Kazimierz Żurowski przedstawił 
szczegółowy program wyjazdu, jednak ze względu na sytuację epidemiologicz-
ną postanowiono przełożyć wyjazd na maj 2022 roku. Poinformowano również, 
że w dniu 28 września br. planowane jest jednodniowe spotkanie Krajowego 
Klubu Seniora w celu omówienia sytuacji Klubów i Kół w Oddziałach. Pro-
gram spotkania zostanie przygotowany przez kol. Janusza Magrysza i Jerzego 
Bąkowskiego.

Opracowanie: Janusz Magrysz - Przewodniczący Koła Seniorów
Jerzy Bąkowski – Sekretarz Koła Seniorów

Prelekcje z cyklu „O MOSTACH PO KOLEI”

Kolejne prelekcje z cyklu O MOSTACH PO KOLEI, których organizato-
rem jest kol. Jerzy Hydzik (Przewodniczący KKMHiZT) odbyły się w dniach 
24 sierpnia, 14 września, 5 października oraz 2 listopada 2021 roku. Temat 
prelekcji sierpniowej to: Cegła, żelazo, żeliwo, stal, beton i szkło. Spotkania, 
które odbyły się w kolejnych miesiącach nt.: Stare i nowe oraz Woda, trans-
port, przemysł – przypominamy, że prelekcje te odbywają się w roku 2021 
– Europejskim Roku Kolei. 

Prelegent Jerzy Hydzik, w formie opowiadania zilustrowanego wieloma 
ciekawymi slajdami opowiedział uczestnikom, jak z biegiem czasu, wykorzy-
stując naturalne materiały, zmieniały się typy mostów. 
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Jak zwykle profesjonalnie przygotowane prelekcje cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, a ciekawe i nie zawsze znane tematy zostały w bardzo 
interesujący sposób przedstawione przez prelegenta.

Zdjęcia: Sekretarz Janina Mrowińska

Uczestnicy podczas prelekcji w Sali Kominkowej Oddziału na Siostrzanej 11

Prelekcje są tak ciekawe, że nawet Oddziałowa 
Kotka Lusia się zasłuchała…
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Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 16.07.2021 r. – 31.12.2021 r. do Oddziału przyjęto nowych 
członków: Beatę Blak, Michała Patlę, Stefana Majerczaka, Pawła Szlachtę, 
Krystynę Obajtek – Zajdel i Mateusza Wanata do Krakowskiego Koła Kole-
jarzy. W tym okresie skreślono z listy członków Koła Grodzkiego zmarłego 
Kolegę Andrzeja Feila.

Prace remontowe na posesji Oddziału – dalszy ciąg

Prace remontowe na posesji naszej siedziby zaplanowane na rok 2021 dobie-
gają końca. Pojawił się nowy element – wiata gospodarcza (garaż) o wymiarach 
4 x 5 m zlokalizowana z rogu działki, w której można będzie przechowywać 
narzędzia, meble ogrodowe itd. Kolejnym etapem prac remontowych i mo-
dernizacyjnych było wykonanie instalacji elektrycznej w nowym wejściu do 
piwnicy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z solidną podbudową, 
cokołu dla wyrównania powierzchni działki oraz wykonanie ostatnich prac 
wykończeniowych związanych z nawierzchnią działki. Przy wykonaniu na-
wierzchni wykorzystano częściowo odzyskaną kostkę brukową, dokupiono 
też nową kostkę. 

Po przeniesieniu wejścia do piwnicy i po wykonaniu wszystkich niezbędnych 
prac porządkowych otoczenie budynku zyskało nowy wygląd – jest przestron-
nie, zyskaliśmy sporo miejsca do parkowania, nawierzchnia jest wyrównana, 
a teren uporządkowany. 

Wszystkie prace organizowała i nadzorowała Sekretarz Janina Mrowińska 
wspólnie z panią Prezes Józefą Majerczak, w pomoc aktywnie włączyli się 
Dyrektor Techniczny Oddziału Marek Błeszyński oraz kol. Anna Karpierz 
z Biura Oddziału. Bardzo duży wkład merytoryczny i doradczy wniosła Wi-
ceprezes Oddziału ds. Drogownictwa Anna Reszczyk, która z racji swojego 
wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wiele razy służyła radą, wie-
dzą i doświadczeniem w trakcie realizacji kolejnych prac. Efektem podjętych 
działań i starań wielu osób z Oddziału jest nowy, odmieniony wygląd naszej 
posesji przy ul. Siostrzanej 11, co obrazują poniższe zdjęcia.

Opracowanie i zdjęcia: Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału
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Prace związane z wymianą nawierzchni

Nowa nawierzchnia z kostki brukowej 
od frontu budynku siedziby Oddziału
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Wygląd posesji z boku budynku, w głębi za wiatą 
widoczny nowy budynek gospodarczy (wiata)

Instalacja elektryczna w nowym wejściu do piwnicy
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Kwitnący ogród powrócił! 

Siedziba naszego Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 od samego początku 
otoczona była pięknym ogrodem, o który dbały koleżanki Janina Mrowińska – 
Sekretarz Oddziału i Anna Karpierz z Biura Oddziału, przy wsparciu kol. Marka 
Błeszyńskiego. Oddział podjął prace modernizacyjne i remontowe związane 
z budynkiem, ogrodzeniem i całą posesją naszej siedziby. Szeroko zakrojone 
prace, gruntowny remont ogrodzenia, prace związane z odwodnieniem budynku, 
które wymagały dużych prac ziemnych, modernizacja nawierzchni całej posesji, 
budowa wiaty gospodarczej – to wszystko spowodowało, że nasz ogród tak 
pieczołowicie pielęgnowany prawie całkowicie zniknął! 

Rabata przed wejściem i „Wiata” zyskały klimatyczne oświetlenie

Aby ogród odzyskał piękny wygląd należało na nowo zaplanować i zagospo-
darować powiększony teren. Projekt nowego zagospodarowania części zielonej 
działki, wybór odpowiednio dostosowanych roślin – to efekt wspólnej pracy 
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I Wiceprezesa Oddziału kol. Grzegorza Dyrkacza i Sekretarz Janiny Mrowiń-
skiej – oboje znani są z wielkiej pasji, dużej wiedzy i zamiłowania do roślin, 
kwiatów i ogrodnictwa. Zakupiono niezbędne materiały do uzyskania nowej 
nawierzchni ogrodu, a także nowe rośliny do nasadzenia. Na posesji pojawiły 
się nowe lampy ogrodowe – pod wiatą oraz pomiędzy pięknymi różami przed 
wejściem do budynku.

Rabata przed wejściem i „Wiata” zyskały klimatyczne oświetlenie

Prace związane z rewitalizacją ogrodu, zgodnie z przyjętym projektem, 
wykonała ekipa członków Koła z MPK S.A. w Krakowie pod przewodnic-
twem Wiceprezesa Grzegorza Dyrkacza. Wykonano kolejno prace związane 
z przygotowaniem podłoża, rozprowadzeniem ziemi, nasadzeniem roślin, 
uporządkowaniem całej części zielonej. Pracy było dużo, wysiłek wielki, ale 
efekt wspaniały!

Kolejna nowość to ciekawe „zagospodarowanie” szarej, niezbyt ładnej 
ściany za budynkiem (w granicy sąsiedniej działki). Tu artystyczną inwencją 
wykazał się kol. Marek Błeszyński, który wykonał świetną pracę. Nieatrak-
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cyjna ściana zamieniła się w fasadę ceglanej kamieniczki w stylu włoskim, 
z daszkiem, oknem i dzwiami. Na wiosnę od nowa zagospodarowany ogród, 
nasadzone nowe rosliny uczynią to miejsce pięknym zakątkiem.

Aranżacja kol. Marka Błeszyńskiego

Podłoże gotowe, rośliny czekają na posadzenie
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Członkowie Koła w MPK S.A. w Krakowie z Grzegorzem Dyrkaczem - I Wiceprezesem Oddziału (drugi od lewej) 
urządzają nowy ogród

Prace końcowe przy rabacie
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Ryszard Wróbel - Przewodniczący Koła w MPK S.A. w Krakowie w akcji

Efekt końcowy doskonały – wystarczy jeszcze tylko posiać trawę
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Efekt wszystkich podjętych prac oraz zaangażowania i trudu, jaki członkowie 
Zarządu i Oddziału włożyli w nowe zagospodarowanie naszej posesji można 
zobaczyć i podziwiać na poniższych fotografiach. A to dopiero początek tego, 
co zobaczymy wiosną i latem!

Zdjęcia:
Grzegorz Dyrkacz – I Wiceprezes Oddziału

 Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

W dniach poprzedzających Święto Zmarłych przedstawiciele Oddziału 
odwiedzili groby zmarłych Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia, którzy 
już odeszli, ale o których zawsze pamiętamy i których często wspominamy: 
profesora Henryka Bałucha, Kazimierza Bałuta, profesora Romana Bogacza, 
Janusza Cieślińskiego, profesora Stanisława Datki, Władysława Dobrzańskiego, 
Mariana Dudka, Jana Dziedzica, Stanisława Furmana, Antoniego Kądziołki, 
Janusza Kucharskiego, Stefana Maniewskiego, Jacka Michałowskiego, Wie-
sława Michnika, Marii Patrzyk, Jana Raczyńskiego, Wiesława Rynkiewicza, 
Leona Ryża, Jerzego Senowskiego, profesora Łucjana Siewczyńskiego, pro-
fesora Krzysztofa Stypuły, Mariana Szelińskiego, Zbigniewa Ślósarczyka, 
Anny Tomany, Edwarda Tylmana, Ireny Tyska, Elżbiety Wiesner, Kazimierza 
Wróblewskiego i profesora Wiesława Zabłockiego. 

Na grobach zapalono znicze z logo Oddziału, położono ekologiczne, ręcznie 
wykonane przez Koleżanki Annę Karpierz, Annę Reszczyk i Janinę Mrowińską 
stroiki z kwiatów i roślin zebranych z ogrodów, łąk i lasów oraz wykonane 
przez kol. Marka Błeszyńskiego chorągiewki z logo Oddziału. Wspominano 
wspólne chwile spędzone z tymi, którzy już odeszli. Odwiedziliśmy groby 
naszych Koleżanek i Kolegów znajdujące się nie tylko w Krakowie. Nasza 
akcja sięgnęła dalej, do innych miejscowości w całej Polsce – udekorowano 
m.in. groby profesorów z Rady Naukowej konferencji kolejowej znajdujące 
się w Poznaniu, Warszawie, Antoninie, a także groby naszych Członków 
i Przyjaciół znajdujące się w Łodzi, Gorlicach, Bochni oraz w Bolechowicach.
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Pamiętamy o naszych 
Koleżankach i Kolegach, którzy już odeszli
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Pamiętamy o naszych Koleżankach i Kolegach, którzy już odeszli

Paczka na Gwiazdkę

Nasz Oddział od wielu lat włącza się w świąteczne akcje charytatywne. 
Inicjatorem i organizatorem tych akcji jest Koło przy Politechnice Krakowskiej, 
a dołączają do niej członkowie z całego Oddziału. W tym roku postanowiliśmy 
zrealizować marzenia dzieci, które trafiły na oddział krakowskiej Kliniki Onko-
logii i Hematologii i które napisały listy do Św. Mikołaja. Wiceprezes Zarządu 
Koła przy Politechnica Krakowskiej Krzysztof Francuz wraz z grupą członków 
Koła przeprowadził zbiórkę datków na ten cel wśród członków Oddziału. Zaku-
piono zamówione u św. Mikołaja wymarzone prezenty i przekazano dzieciom. 
Mamy nadzieję, że ten mały gest spowodował wielką radość u obdarowanych!
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach 

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 16.07.2021 r. 
– 31.12.2021 r. uczestniczyło w 10 przetargach:
Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 

przetargu

1 Wycena wagonów samowyładowczych 
czterokomorowych 430 Sa – 23 sztuki

Grupa Azoty Koltar 
Sp. z o.o. przegrany lipiec

2 Wycena lokomotyw spalinowych typu TEM 
2 – sztuk 2

Grupa Azoty Koltar 
Sp. z o.o. przegrany sierpień

3

Wykonanie operatu szacunkowego maszyn 
i pojazdów kolejowych: koparki Atlas 3szt., 
wagonu T-G 5 szt., zakrętarki MZS oraz 
zgarniarki ZTU 250

PNUIK Sp. z o.o. wygrany sierpień

4 Wycena szacunkowa lokomotywy SM30-176 PKP Cargo Service 
Sp. z o.o. wygrany sierpień

5
Wycena szacunkowa 30 sztuk elektrycznych 
silników trakcyjnych ED-118 wymontowanych 
z lokomotyw ST44 (M62)

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa 

Sp. z o.o.
przegrany wrzesień

6 Aktualizacja operatu szacunkowego 
lokomotywy SM42-1325

PKP Cargo Service 
Sp. z o.o. wygrany wrzesień

7

Wycena taboru kolejowego – parowóz 
TKh2942 wraz z żurawiem, parowozu TKt48-
127, parowozu Px48-3908 wraz z dwoma 
wagonami.

PKP Cargo S.A. wygrany październik

8

Wykonanie operatu szacunkowego ustalającego 
szacunkową wartość rynkową silnika 
spalinowego PD1M oraz prądnicy głównej GP-
300B wymontowanych z lokomotywy TEM2

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa 

Sp. z o.o.
wygrany grudzień

9
Organizacja pomieszczenia i infrastruktury 
niezbędnej do przeprowadzenia egzaminów 
organizowanych przez ITS w roku 2022 i 2023.

Instytut Transportu 
Samochodowego przegrany grudzień

10

Organizacja kursu przygotowawczego 
do egzaminu na certyfikat kompetencji 
zawodowych w transporcie drogowym w 
siedzibie firmy

Trans Europe 
Grzegorz Łoboda przegrany grudzień
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Zawarte umowy

W okresie 16.07.2021 r. – 31.12.2021 r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało 5 umów z zakresu kolejnictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1

Wykonanie operatu szacunkowego maszyn 
i pojazdów kolejowych: koparki Atlas 3szt., 
wagonu T-G 5 szt., zakrętarki MZS oraz 
zgarniarki ZTU 250

PNUIK Sp. z o.o. A.Mutka

2 Wycena szacunkowa lokomotywy SM30-176 PKP Cargo Service Sp. z o.o. A.Mutka

3 Aktualizacja operatu szacunkowego 
lokomotywy SM42-1325 PKP Cargo Service Sp. z o.o. A.Mutka

4
Wycena taboru kolejowego - parowóz TKh2942 
wraz z żurawiem, parowozu TKt48-127, 
parowozu Px48-3908 wraz z dwoma wagonami.

PKP Cargo S.A. A.Mutka

5

Wykonanie operatu szacunkowego ustalającego 
szacunkową wartość rynkową silnika 
spalinowego PD1M oraz prądnicy głównej GP-
300B wymontowanych z lokomotywy TEM2

PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Sp. z o.o. A.Mutka

Opracowanie: Anna Karpierz
Biuro Oddziału

Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 
W okresie 17.07.2021 r. – 31.12.2021 r. Oddział zorganizował dwie edycje 

kursu przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym w dniach 16 – 20.08.2021 r. oraz 25 – 29.10.2021 r., 
w którym uczestniczyło 14 osób.

Kierownikiem kursu był kol. Mariusz Szałkowski, a Sekretarzem Janina 
Mrowińska. Uczestnicy kursu otrzymali ostatnie wydanie monografii pod 
redakcją prof. Wiesława Starowicza pt: Uwarunkowania funkcjonowania 
przewoźników na rynku usług transportu drogowego. 

 
Opracowanie: Janina Mrowińska - Sekretarz Oddziału

Sekretarz Kursów dla przewoźników drogowych 
na certyfikat kompetencji zawodowych
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Rozmaitości

Odnowienie doktoratu Profesora Wojciecha Bąkow-
skiego

W dniu 14 października 2021 roku, będącego dniem Jubileuszu 75-lecia 
Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, odbyło się 
uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, podczas którego 
nastąpiło odnowienie doktoratu trzech wybitnych Profesorów, a wśród nich 
Profesora Wojciecha Bąkowskiego. 

Profesor Wojciech Bąkowski od lat współpracuje z naszym Oddziałem, 
jest członkiem Komitetów Naukowo – Programowych konferencji o tematyce 
związanej z transportem miejskim organizowanych przez Oddział, jest naszym 
Przyjacielem i Mentorem. 

Odnowienie doktoratu jest jedną z najwyższych form docenienia naukowego 
badacza przez macierzystą Alma Mater. W uroczystości uczestniczył Prezes 
Honorowy SITK – Profesor Wiesław Starowicz, który był jednym z recenzentów 
w postępowaniu i uroczystym odnowieniu doktoratu Profesora Bąkowskiego.

Z żałobnej karty

Kolega Andrzej Zieliński

Z przykrością informujemy, że w dniu 4 września 2021 r. zmarł Kolega 
Andrzej Zieliński z Warszawy, który przez ponad 20 lat pełnił funkcję Sekre-
tarza Krajowego Klubu Seniora działającego w naszym Stowarzyszeniu, a w 
ostatnich latach był członkiem Prezydium Klubu.

Zapamiętamy Go jako Człowieka niezwykle pracowitego, sumiennego Se-
kretarza Klubu, który swoją pracą udokumentował 25 lat działalności Klubu. 
Był wspaniałym Kolegą, skromny, zawsze życzliwy i uśmiechnięty. Będzie 
nam Go bardzo brakowało.

Pogrzeb Kolegi Andrzeja Zielińskiego odbył się w Warszawie w dniu 17 
września 2021 r. na Starym Cmentarzu Powązkowskim.
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Kolega Andrzej Feil

Wiadomość o nagłej śmierci w dniu 10 grudnia 2021 r. naszego Kolegi 
mgr inż. Andrzeja Feila zaskoczyła nas wszystkich. Nie przypuszczaliśmy, że 
także On przegra walkę z koronawirusem, który zabrał nam tak wielu rodaków. 
Chcemy tym wspomnieniem zachować pamięć o Nim i Jego twórczej działal-
ności zawodowej oraz o działalności w naszym Stowarzyszeniu, którego był 
wieloletnim i aktywnym Członkiem. 

Kolega Andrzej Feil urodził się w dniu 17.04.1951 r. w Cięcinie w pow. 
żywieckim. Dyplom mgr inż. budownictwa drogowego w specjalności „,Drogi 
żelazne” uzyskał na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakow-
skiej w 1975 r. Swą pierwszą pracę rozpoczął w Dyrekcji Rejonowej Kolei 
Państwowych w Krakowie, awansując wkrótce na Kontrolera Drogowego, 
a później na Zastępcę Naczelnika Działu Drogowego. W roku 1981 ukończył 
Podyplomowe Studium z zakresu „Budowa i utrzymanie dróg kolejowych” na 
Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Rozwijające się w naszym mieście Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne zatrudniło Go, od 1982 r. pracował na stanowisku Kierownika Zakładu 
Torów, zostając w latach następnych Głównym Specjalistą ds Technicznych. 
W okresie swej pracy w MPK zgłosił trzy wnioski racjonalizatorskie, przyjęte 
i zatwierdzone do stosowania. Dotyczyły one usprawnienia pracy sprzętu do 
budowy i remontu torowisk tramwajowych.

Twórczy umysł inżyniera zaowocował kolejnym współautorskim wynalaz-
kiem „Układ wibro- i dzwiękoizolacji podtorza szynowego oraz dróg jezdnych”, 
za który uzyskał w czerwcu 1992 r. nagrodę II stopnia Ministerstwa Ochrony 
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Środowiska i Zasobów Naturalnych, a w maju 1993 r. został opatentowany 
przez Urząd Patentowy RP. 

W latach 1994 – 2001 pracował w firmie PREFTOR w Krzeszowicach 
jako z-ca dyrektora ds. technicznych, specjalizując się w budowie torowisk 
tramwajowych w płycie węgierskiej. Za projekt wynalazczy „Sposób układania 
wielkowymiarowych płyt torowych z szyną blokową na torze wbudowanym 
w jezdnię lub na torze wydzielonym z jezdni” uzyskał kolejny współautorski 
patent. Po uzyskaniu uprawnień projektowych i wykonawczych w 2000 roku, 
pracował w Biurze Projektowo-Kartograficznym GEO-TOR. W 2006 r. rozpo-
czął działalność gospodarczą tworząc własną firmę projektową FEAN, którą od 
2017 r. przekształcił w Spółkę z o.o. pod nazwą „FALTOR”. Firma ta zajmuje 
się projektowaniem układów torowych, ale także budownictwem drogowym, 
obecnie kierowana jest przez Jego Syna Łukasza, absolwenta Wydziału Inży-
nierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

Działalność inżynierska Kolegi Andrzeja Feila nie ograniczała się tylko do 
naszego miasta, gdzie projektował przebudowę większości torowisk tramwa-
jowych. Oprócz rozwiązań koncepcyjnych kilku nowych linii zaprojektował 
linie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, które zostały już zrealizowane, tj.: 
odcinek ul. Lipska - ul. Wielicka, linia tramwajowa w ul. Grota – Roweckiego 
- do pętli Czerwone Maki oraz będąca w trakcie realizacji linia tramwajowa od 
os. Krowodrza Górka - do nowej pętli Górka Narodowa, wraz z budową dwu-
poziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej. Wykonał wiele projektów 
przebudowy linii tramwajowych w innych polskich miastach: w Warszawie, 
Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Legnicy, 
Łodzi, Sławkowie i Elblągu. Łącznie wykonał projekty dla zrealizowanych 
ok. 120 km nowych linii tramwajowych, w tym 10 pętli tramwajowych i 30 
węzłów rozjazdowych. Trudno byłoby wymieniać wszystkie te projekty, jest 
ich bowiem bardzo dużo. Obiekty te pozostaną i będą służyć mieszkańcom 
przez wiele kolejnych lat.

W uznaniu tej szerokiej i wszechstronnej działalności zawodowej kol. 
Andrzej Feil został uhonorowany w 2015 roku wpisem do Złotej Księgi Wy-
chowanków Politechniki Krakowskiej, czyli absolwentów przyczyniających 
się do rozsławienia dobrego imienia Politechniki Krakowskiej. 

Do naszego Stowarzyszenia Kolega Andrzej należał od 1998 roku, a od 
2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Koła Grodzkiego. Organizował i pro-
wadził prelekcje, podczas których chętnie dzielił się swą wiedzą i doświadcze-
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niem. Uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy SITK w specjalności „nawierzch-
nie szynowe”, a od 2014 roku był Członkiem Zespołu d/s nadawania tytułu 
Rzeczoznawcy SITK. W ramach zespołu rzeczoznawców SITK opracowywał 
ekspertyzy w zakresie problematyki torowej (szczególnie w komunikacji tram-
wajowej). Za swą działalność w SITK otrzymał w 2006 r. Srebrną Honorową 
Odznakę, a 2018 r. - Złotą. 

Koledzy ze studiów i akademika wspominają Go jako zawsze spokojnego, 
zrównoważonego Kolegę, którego ulubioną postacią literacką był Józef Szwejk 
ze swą mądrością i filozofią życiową, którą Andrzej także praktykował. Palił 
fajkę, był bardzo towarzyski i zawsze miał gotową anegdotę na każdą okazję. 
Był zagorzałym turystą, częstym uczestnikiem rajdów studenckich i wycieczek 
górskich, w trakcie których (jako wychowany w górach) zawsze z uśmiechem 
wyprzedzał innych turystów. Andrzej zapisał też piękną kartę w historii Ko-
lejowego Klubu Wodnego KKW 29. Regularnie uczestniczył w sławnych 
Międzynarodowych Spływach Kajakowych na Dunajcu, przyczyniając się 
do zdobycia Kryształowego Pucharu przez KKW 29. Lubił również rodzinne 
spływy kajakowe Czarną Hańczą, Krutynią i Drawą. 

W roku 1975 r. wcielono Go, jak wielu absolwentów PK na cały rok do woj-
ska, do Szkoły Oficerów Rezerwy w Inowrocławiu, którą ukończył w stopniu 
podporucznika. Nie buntował się jak wielu, lecz przez swoją pozornie uległą 
postawę obnażał absurdy wszechobecne wówczas w wojsku. 

Pogrzeb mgr inż. Andrzeja Feila odbył się w dniu 18 grudnia w Targanicach 
koło Andrychowa. Pozostanie w naszej pamięci jako wzór twórczego inżyniera, 
w pełni odpowiedzialnego za swą pracę. Będzie nam bardzo brakować Jego 
doświadczenia zawodowego, którym chętnie się dzielił, a także Jego anegdot 
i dystansu do rzeczywistości. 

Małżonce śp. Andrzeja Feila i Jego Synowi Łukaszowi składamy wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu nagłego odejścia Męża i Ojca. Kolega An-
drzej na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Opracowanie: Wiesława Rudnicka
Przewodnicząca Koła Grodzkiego

Zdjęcie: zasoby rodzinne Państwa Feil
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