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Józefa Majerczak – nowa Prezes Oddziału SITK RP 
w Krakowie

   
 
Miło nam poinformować, że nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Kra-

kowie na kadencję 2018-2021 została Kol. Józefa Majerczak. Wyboru no-
wego Prezesa i władz Oddziału na kolejną kadencję dokonało Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału, które odbyło się w dniu 22 
marca 2018 roku w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym 
Politechniki Krakowskiej „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24. 

Józefa Majerczak jest przedstawicielem branży kolejowej i przez wiele lat 
pełniła ważne funkcje we władzach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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Dla nowej Prezes praca w SITK nie jest nowością, przez 10 lat w czasie 
poprzednich kadencji, w których Prezesami byli kolejno: prof. W.Starowicz, 
A.Kollbek i M.Szałkowski, była członkiem Zarządu Oddziału pełniąc ważną 
funkcję Wiceprezesa ds. Kolejnictwa. Była to dla Niej dobra szkoła działalności 
stowarzyszeniowej, poznała priorytety, jakimi kierował się Oddział, aktywnie 
i z zaangażowaniem włączała się w wiele przedsięwzięć i zadań podejmowa-
nych przez Oddział, wdrażała w życie również własne pomysły i inicjatywy. 

Jako nowy Prezes Oddziału kol. J.Majerczak zadeklarowała swoje zaanga-
żowanie, czas i pracę dla utrzymania wysokiego poziomu wszystkich obszarów 
działalności Oddziału. Szczególną uwagę pragnie zwrócić na kontynuowanie 
dobrej tradycji organizowania konferencji i seminariów naukowo-technicznych 
o tematyce kolejowej i drogowej. Należy dobrze rozpoznać aktualną tematykę 
i bieżące potrzeby branży, które zainteresują środowisko oraz przyciągną do 
Stowarzyszenia ludzi młodych, trzeba wykonać ogromną pracę, aby wypraco-
wać markę kolejnych konferencji. 

Prezes J.Majerczak pragnie kontynuować dotychczasową działalność Od-
działu we wszystkich obszarach, m.in. działalność wydawniczą, informacyjną, 
wizerunkową oraz integracyjną. Deklaruje w nowej kadencji podjęcie starań 
poszukiwania kolejnych obszarów do działania i realizowanie nowych, nie 
zawsze łatwych wyzwań, z czego nasz Oddział zawsze słynął. 

Zdjęcie: zasoby J.Majerczak
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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Marzec 2018

Data Godzina Temat Osoby
odpowiedzialne

02 marca  Złożenie planu szkoleń na II kwartał 2018 do MOIIB 
w Krakowie

J.Mrowińska, 
biuro

06 marca  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia 
bilansu za 2017 rok Z.Schumacher

10 marca  Przesłanie sprawozdania kadenyjnego do Zarządu Krajo-
wego SITK RP

J.Mrowińska, 
biuro

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

22 marca 16.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Czlonków Od-
działu, budynek „Działownia” w Politechnice Krakowskiej

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

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

30 marca  Przekazanie sprawozdania finansowego za 2017 rok do 
Sądu J.Mrowińska

Kwiecień 2018

Data Godzina Temat Osoby
odpowiedzialne

07 
kwietnia 9.00

Wyjazd techniczny na budowę S7 Kraków-Rabka Zdrój, od-
cinek Lubień-Naprawa połączony z przywitaniem wiosny na 
Rusinowej Polanie „Wiosenne krokusy – III” zorganizowany 
prze Koło w Mota Engil – Central Europe S.A.

B.Toporska

09 
kwietnia 16.00 Spotkanie organizacyjne w sprawie konferencji o tematyce 

drogowej, biuro Oddziału B.Toporska

09 
kwietnia 17.00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana J.Majerczak,

J.Mrowińska

16-20 
kwietnia 15.00-20.00 Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompetencji 

zawodowych w transporcie drogowym
M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

16 
kwietnia Posiedzenie Zarządu Krajowego Klubu Seniora J.Bąkowski

18 
kwietnia  Seminarium wyjazdowe na pokaz pracy pociągu do wymiany 

podtorza (AHM) zorganizowane przez Koło w PNUIK Sp. z o.o. B.Bysiewicz
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17 
kwietnia 17.00

Spotkanie Władz Oddziału wybranych na kadencję 2018-
2021 z Członkami Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyj-
nej i Sądu Koleżeńskiego minionej kadencji 2014-2017 
w Restauracji “Margit” przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 
3 w Krakowie

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

20 
kwietnia  Zgłoszenie do Zarządu Krajowego kandydatów o przyznanie 

Medalu SITK im. Henryka Komorowskiego J.Mrowińska

23 
kwietnia  

Seminarium „Od koncepcji projektowej do eksploatacji 
z wykorzystaniem rozwiązań Trimble. Unikalne rozwiązanie 
BIM w projektach liniowych jako sposób na optymalizację 
projektu” zorganizowane w siedzibie GDDKiA Oddział 
w Krakowie

B.Toporska, 
H.Rogowska

24 
kwietnia  

Wyjazd techniczno-integracyjny „Zwiedzanie Muzeum 
Śląskiego oraz przebudowa Dworca PKP w Katowicach” 
zorganizowany przez Klub Seniora

E.Rechul

Maj 2018

Data Godzina Temat Osoby
odpowiedzialne

07 maja 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana J.Majerczak, 
J.Mrowińska

08 maja  
Wyjazd na Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRA-
DA – POLSKA do Kielc zorganizowany przez Koło 
w Mota – Engil Central Europe S.A.

B.Toporska

09 maja 10.00
Spotkanie Komitetu Wykonawczego obchodów Roku 
inż. Ernesta Malinowskiego, budynek NOT w Warszawie, 
ul.Czackiego 3/5

J Majerczak

12 maja 8.00-17.00
Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w Kra-
kowie, sala konferencyjna w MPK S.A. w Krakowie, 
ul.Brożka 3

J.Mrowińska, 
A.Bujak

17-19 
maja  XXXII Walny Zjazd SITK RP w Radomiu

Delegaci, Człon-
kowie Honorowi, 
nominowani do 
nagrody Ernest 

2017

19 maja  Wyjazd techniczno-integracyjny „Oravska Lesna Železnica 
– Orawska Kolejka Leśna” A.Mutka

21 maja 16.30
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego konferencji „No-
woczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie 
szynowym”, siedziba Oddziału, ul. Siostrzana

J.Majerczak, 
J.Mrowińska 

22 maja 16.30 Zebranie Zarządu Koła Grodzkiego, siedziba Oddziału, 
ul. Siostrzana 

J.Mrowińska
A.Bujak

23 maja 14.00 Uroczystość zakończenia odchodów Jubileuszu 140-lecia 
ruchu stowarzyszeniowego w Galicji i Małopolsce J Majerczak
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23 maja 16.00 Posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiej Rady 
FSNT NOT J Majerczak

25 maja 15.00 Konkurs prac dyplomowych absolwentów szkół wyższych 
Krakowa – uroczystość rozdania nagród

A.Kollbek, 
J Majerczak

28 maja 11.00-13.00
Seminarium „Biblioteka Nauki jako narzędzie otwartej 
dystrybucji czasopism naukowych”, Politechnika Krakow-
ska

J.Mrowińska

29 maja 9.00-12.00 Szkolenie RODO organizowane przez KR FSNT NOT J.Mrowińska
A.Bujak

29 maja 11.00
Spotkanie Komitetu Wykonawczego obchodów Roku inż.
Ernesta Malinowskiego, budynek NOT w Warszawie, 
ul.Czackiego 3/5

J Majerczak

Czerwiec 2018

Data Godzina Temat Osoby
odpowiedzialne

04 
czerwca 15.30 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji NO-

VDROG`19 w siedzibie Oddziału
B.Toporska, 
J.Mrowińska 

04 
czerwca 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana J.Majerczak, 

J.Mrowińska

08 
czerwca 16.30 Uroczystość otwarcia I Ogólnopolskiego Zjazdu Uczniów 

Klas Kolejowych w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie J Majerczak

9-11 
czerwca  Wyjazd techniczno-integracyjny do Malborka i Gdańska 

zorganizowany przez Koło Grodzkie W.Rudnicka

11 
czerwca  

Seminarium nt. Organizacji autobusowych linii dowozo-
wych do linii kolejowej Kraków Główny-Wieliczka Rynek 
Kopalnia

S.Puławska-
Obiedowska

14 
czerwca 11.00 Spotkanie Prezes Józefy Majerczak z Zarządem Klubu 

Seniora w siedzibie Oddziału J Majerczak

15 
czerwca  

Obchody Roku E.Malinowskiego w SITK w 200-tną rocz-
nicę Jego urodzin. Uroczysta konferencja prasowa w holu 
dworcowym po przyjeździe do Krakowa pociągu Intercity 
„MALINOWSKI”

J Majerczak

16 
czerwca 12.00 IV Rodzinny Piknik TranSPORTOWY S.Puławska-

Obiedowska

18-22 
czerwca 15.00-20.00 Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat kompe-

tencji zawodowych w transporcie drogowym
M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

18 
czerwca 16.15 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji NO-

VDROG`19 w siedzibie Oddziału
B.Toporska, 
J.Mrowińska 

23 
czerwca

„Spotkajmy się w Teatrze Słowackiego”, Koło w GDDKiA 
Oddział w Krakowie A.Reszczyk
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26 
czerwca 08:00

Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich 
Martą Maj w sprawie organizacji konferencji NO-
VDROG’19 

J.Majerczak, 
B.Toporska

26 
czerwca 15.30

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji „Nowo-
czesne technologie i systemy zarządzania w transporcie 
szynowym” 

J.Majerczak, 
J.Mrowińska 

26 
czerwca 17.00 Spotkanie grillowe z udziałem nagrodzonych nagrodą 

Ernesta za 2017 rok i z przewodniczącymi kół
J.Majerczak, 
J.Mrowińska

27 
czerwca 10.00

Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA O/Kraków Tomaszem 
Pałasińskim w sprawie organizacji konferencji NO-
VDROG’19 

J.Majerczak, 
B.Toporska

27 
czerwca 15.00

Spotkanie z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Po-
litechniki Krakowskiej prof. Andrzejem Szaratą w sprawie 
organizacji konferencji NOVDROG’19 

J.Majerczak, 
W.Starowicz

27 
czerwca 16.00

Okolicznościowe spotkanie z laureatami Konkursu PZITB 
„Budowa Roku 2017” z regionu Małopolski zorganizowa-
ne przez PZITB Oddział w Krakowie

J Majerczak

28 
czerwca 17.30 „Wybierzmy się razem do kina”, Koło w GDDKiA Oddział 

w Krakowie A.Reszczyk

29 
czerwca  Przekazanie planu szkoleń na III kwartał 2018 r. do MOIIB J.Mrowińska, 

biuro

Lipiec 2018

Data Godzina Temat Osoby
odpowiedzialne

04 lipca 16.15 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji NO-
VDROG`19 w siedzibie Oddziału

B.Toporska, 
J.Mrowińska 

07 lipca 8.00
Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w Kra-
kowie, sala konferencyjna w MPK S.A. w Krakowie, 
ul.Brożka 3

J.Mrowińska, 
A.Bujak

09 lipca 12.00 Spotkanie z Przewodniczącym MOIIB Mirosławem Bo-
ryczką J Majerczak

09 lipca 15.00
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji „Nowo-
czesne technologie i systemy zarządzania w transporcie 
szynowym”, ul. Siostrzana

J.Majerczak, 
J.Mrowińska 

09 lipca 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana J.Majerczak, 
J.Mrowińska

10 lipca 11.00 Spotkanie w Kancelarii Notarialnej ws. zakupu działki przy 
ul. Siostrzanej.

J.Majerczak, 
J.Mrowińska 

15 lipca  
Wypełnienie ankiety ICI Journals Master List za rok 2017 
dla czasopism: Zeszyty Naukowo Techniczne SITK RP 
Oddział w Krakowie i Transport Miejski i Regionalny

J.Mrowińska, 
J.Żurowska, 
W.Starowicz

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 26 marca 2018 r 
• Pierwsze w kadencji 2018-2021 posiedzenie Zarządu Oddziału SITK 

RP w Krakowie prowadziła wybrana na Walnym Zebraniu Członków 
w dniu 22 marca 2018 r. Prezes Józefa Majerczak.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-
kół nr 4(104)/2018 z posiedzenia w dniu 12 marca 2018 r. Poinformo-
wano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posie-
dzenia 

• Zarząd przyjął protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej: 
Przewodniczący – Andrzej Kollbek, Zastępca Przewodniczącego – Zo-
fia Schumacher, Sekretarz – Wiesława Rudnicka, członek – Czesław 
Jarosz, zastępca członka – Karol Nędza.

• Zarząd przyjął rezygnację kol. Grzegorza Saponia z funkcji członka 
Zarządu Oddziału.

• Zarząd podjął decyzję o powołaniu kol. Beaty Toporskiej (dotychcza-
sowego zastępcy członka) na funkcję członka Zarządu Oddziału.

• Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się i w kaden-
cji 2018-2021 będzie pracował w składzie: I Zastępca Prezesa, Wice-
prezes ds. Transportu – Grzegorz Dyrkacz, Wiceprezes ds. Kolejnictwa 
– Zbigniew Marzec, Wiceprezes ds. Drogownictwa – Anna Reszczyk, 
Sekretarz – Janina Mrowińska, Skarbnik – Sabina Puławska-Obie-
dowska, członkowie: Mariusz Szałkowski, Marek Błeszyński, Beata 
Toporska, zastępca członka – Sergiusz Lisowski. W pracach Zarządu 
z prawem głosu uczestniczy Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław 
Starowicz.

• Prezes Józefa Majerczak dokonała podsumowania przebiegu Walnego 
Zebrania Członków, które odbyło się w dniu 22 marca 2018 roku.

• Zarząd dokonał niezbędnych ustaleń dotyczących uczestnictwa przed-
stawicieli Oddziału w XXXII Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK 
RP, który odbędzie się w dniach 17-19 maja 2018 r, w Wielogórze k/
Radomia.
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• Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła w Mota-
-Engil Central Europe S.A. Beaty Toporskiej o sfinansowanie poczę-
stunku dla uczestników dwóch seminariów: „Od koncepcji projektowej 
do eksploatacji z wykorzystaniem rozwiązań Trimble. Unikalne roz-
wiązanie BIM w projektach liniowych jako sposób na optymalizacje 
projektu” (16 kwietnia 2018 r. w siedzibie GDDKiA Oddział w Krako-
wie) oraz „Mieszanki mma i asfalty na drogach GDDKiA O/Kraków” 
(25 kwietnia 2018 r. w Krakowie).

• Zarząd zapoznał się z ofertą przesłaną przez Zarząd Krajowy dotyczącą 
zakupu reprintu albumu „Ernest Malinowski – życie i pomniki”.

• Zarząd po rozpatrzeniu wniosku Przewodniczącej Koła w PNUIK 
Sp. z o.o. w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o przyjęciu do Koła kol. Macieja Sroki.

• Prezes Oddziału poinformowała o stanie zaawansowania prac w kon-
kursie na najlepszą pracę dyplomową.

• Poinformowano o przekazanej przez Prezesa SITK RP prośbie o wspar-
cie finansowe Fundacji Grupy PKP, która prowadzi szeroką działalność 
charytatywną.

• Kol. Beata Toporska poinformowała o rozpoczęciu pracy nad organi-
zacją konferencji o tematyce drogowej. Spotkanie grupy inicjatywnej 
odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału o godz. 
16.00.

• Zarząd przedyskutował sprawę wniosków z Oddziału o nagrody NOT 
z okazji Jubileuszu 140-lecia NOT.

• Kol. Marek Błeszyński poinformował o organizowanych przez Związek 
Zawodowy Kolejarzy Małopolskich w Krakowie obchodach 100-lecia 
odzyskania niepodległości Polski, Oddział włączy się w tę inicjatywę 
jako współorganizator.

• Przedyskutowano podjętą w poprzedniej kadencji inicjatywę pozyska-
nia i wyremontowania przez Oddział zabytkowego parowozu KT48.

• Kol. Sabina Puławska-Obiedowska poinformowała o rozpoczęciu przy-
gotowań do organizacji przez Oddział IV Rodzinnego Pikniku TranS-
PORTOWEGO (Ochojno, 16.06.2018 r.).

• Kol. Beata Toporska przekazała informację nt. spotkania Rady Progra-
mowej Biuletynu MOIIB.

• Członkowie Zarządu Oddziału złożyli sobie życzenia świąteczne.
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Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 9 kwietnia 2018 r.
• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 5(1)/2018 z posiedzenia w dniu 26 marca 2018 r. Poinformowano 
o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.

• Prezes Józefa Majerczak wraz z Zarządem przedyskutowała i ustaliła 
przydział zadań i odpowiedzialności dla członków Zarządu Oddziału 
na nową kadencję. 

• Zarząd przedyskutował i podjął decyzję w sprawie kandydata z Oddzia-
łu do Medalu SITK RP imienia Henryka Komorowskiego.

• Kol. Beata Toporska przekazała informacje merytoryczne i organiza-
cyjne na temat planowanej konferencji o tematyce drogowej.

• Kol. A.Kollbek poinformował o stanie zaawansowania prac Sądu Kon-
kursowego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny trans-
portu dla uczelni Krakowa. 

• Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził przedstawio-
ny przez kol. Sabinę Puławską-Obiedowską preliminarz planowanego 
w dniu 16 czerwca br. IV Pikniku TranSPORTOWEGO.

• Kol. Beata Toporska poinformowała o przebiegu wyjazdu technicznego 
na budowę trasy S7 Kraków-Rabka Zdrój, odcinek Lubień-Naprawa 
połączonego z przywitaniem wiosny na Rusinowej Polanie „Wiosenne 
krokusy – III”, zorganizowanego w dniu 7 kwietnia 2018 roku.

• Zarząd przyjął do wiadomości przeniesienie kol. Czesława Jarosza 
z Koła w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Balice do 
Koła w Politechnice Krakowskiej.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o skreśleniu kol. Wiesława Rynkiewicza z listy członków Klubu Se-
niora 

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził kandy-
datów z Oddziału do Krakowskiej Rady FSNT NOT. Kandydatami do 
władz NOT na nową kadencję są: Prezes Oddziału Józefa Majerczak, 
Lidia Żakowska i Sergiusz Lisowski.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o za-
trudnieniu kol. Marka Błeszyńskiego w biurze Oddziału.

• Kol. Marek Błeszyński poinformował o stanie prac podjętych w celu 
dokonania zakupu przyległego do działki siedziby Oddziału pasa grun-
tu po stronie północnej.
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• Ustalono termin spotkania aktualnego Zarządu Oddziału z udziałem 
Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego kaden-
cji 2014-2017 na dzień 17.04.2018 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 7 maja 2018 r.
• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół 

nr 6(2)/2018 z posiedzenia w dniu 09 kwietnia 2018 r. Poinformowano 
o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinan-
sowanie do kosztów przejazdu dla uczestników wyjazdu techniczno-in-
tegracyjnego „Zwiedzanie Muzeum Śląskiego oraz przebudowanego 
Dworca PKP w Katowicach” zorganizowanego dla członków Oddziału 
w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Klub Seniora oraz dofinansowanie do 
kosztów przejazdu dla uczestników wyjazdu techniczno-integracyjne-
go do Gdańska, zaplanowanego przez Koło Grodzkie w terminie 9-11 
czerwca 2018 roku.

• Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat stanu prac organi-
zacyjnych związanych z organizowaną przez Oddział konferencją o te-
matyce drogowej.

• Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z wyjazdem przedsta-
wicieli Oddziału w Krakowie na XXXII Zwyczajny Zjazd Delegatów 
SITK RP w Wielogórze k/Radomia w dniach 17-19 maja br.

• Kol. A.Kollbek poinformował o zakończeniu prac Sądu Konkursowego 
na najlepsze prace dyplomowe z dziadziny transportu. Wyłoniono lau-
reatów konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenia 
nagród laureatom odbędzie się w dniu 25 maja br. o godz. 15.00 w Sali 
Senackiej Politechniki Krakowskiej.

• Kol. Janina Mrowińska dokonała podsumowania finansowego semina-
rium nt.: „Pokaz pracy pociągu do wymiany podtorza (AHM 800R)” 
zorganizowanego w dniu 18.04.2018 r. przez Koło w PNUIK Sp. z o.o. 
w Krakowie. 

• Kol. J.Mrowińska dokonała podsumowania finansowego seminarium 
nt.: "Od koncepcji projektowej do eksploatacji z wykorzystaniem roz-
wiązań Trimble. Unikalne rozwiązanie BIM w projektach liniowych 
jako sposób na optymalizacje projektu", zorganizowanego w dniu 23 
kwietnia 2018 r. w siedzibie GDDKiA Oddział w Krakowie.
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• Zarząd podjął decyzję o zamówieniu rocznej prenumeraty czasopi-
sma Świat Kolei, które udostępnione będzie członkom Oddziału.

• Zarząd podjął decyzję o kontynuacji prowadzenia Kroniki Oddziału 
i związanego z kroniką konta na Facebooku. Funkcję Kronikarza Od-
działu pełnić będzie kol. Urszula Duda-Wiertel z Koła w Politechnice 
Krakowskiej, wsparcia udzielą kol. Marek Błeszyński i Sergiusz Li-
sowski 

• Zarząd przedyskutował konieczność dostosowania się do nowych 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych odnośnie prowa-
dzenia strony internetowej Oddziału i strony czasopisma TMiR.

• Przekazano informację o planowanym wyjeździe technicznym na 
Słowację organizowanym przez kol. A.Mutkę.

• W związku ze zbliżającym się XXXII Zjazdem SITK RP prof. W.Sta-
rowicz przekazał informacje nt. planowanych zmian w strukturze 
przyszłego Zarządu Krajowego.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 4 czerwca 2018 r.
• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 7(3)/2018 z posiedzenia w dniu 07 maja 2018 r. Poinformowa-
no o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posie-
dzenia 

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie pozytywnie roz-
patrzył wniosek Przewodniczącego Krakowskiego Koła Kolejarzy 
o częściowe dofinansowanie kosztów transportu zorganizowanego 
przez Koło wyjazdu techniczno-integracyjnego na Orawską Kolejkę 
Leśną w dniu 19 maja 2018 roku. 

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie pozytywnie roz-
patrzył wniosek Zarządu Klubu Seniora o dofinansowanie kosztów 
transportu wyjazdu techniczno-integracyjnego pn.: „Wrześniowy wy-
jazd w Karpaty” organizowanego w dniach 8-9 września 2018 roku 
przez Klub Seniora.

• Omówiono stan przygotowań do konferencji drogowej NO-
VDROG’19, która odbędzie się w dniach 28-29.03.2019r.

• Prezes Józefa Majerczak poinformowała o przygotowaniach podję-
tych przez Komitet Obchodów Roku E. Malinowskiego do obchodów 
200. rocznicy Jego urodzin.
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• Zarząd podsumował przebieg XXXII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów 
SITK RP w Wielogórze k/Radomia, który odbył się w dniach 17-19 maja 
2018 r.

• Zarząd przedyskutował Regulamin działania Zarządu Oddziału SITK RP 
w Krakowie – wersję z roku 2009. Na podstawie wniosków i uwag człon-
ków Zarządu Regulamin zostanie zaktualizowany. Zaktualizowany zosta-
nie również Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe.

• Prezes Józefa Majerczak podsumowała rozstrzygnięcie 45. edycji Kon-
kursu na najlepsze prace dyplomowe Krakowa z dziedziny transportu dla 
szkół wyższych oraz poinformowała o przebiegu uroczystości ogłoszenia 
wyników konkursu i wręczenia nagród, która odbyła się dniu 25 maja 2018 
r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. 

• Kol. Anna Reszczyk poinformowała o dwudniowym seminarium wyjaz-
dowym pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 w granicach województwa 
świętokrzyskiego i inne inwestycje drogowo-mostowe” planowanym 
przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie.

• Kol. Beata Toporska przekazała informację na temat wyjazdu na Targi 
Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska do Kielc zorganizowanego 
w dniu 8 maja 2018 roku przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A.

• Członkowie Zarządu zreferowali swoje dokonania w realizacji zadań przy-
dzielonych podczas formowania się struktury nowych władz Oddziału.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o likwi-
dacji Koła działającego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków 
Balice. Członkowie Koła dostaną propozycję przejścia do wybranego Koła 
w Oddziale zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Koła w Mo-
ta-Engil Central Europe S.A. kol. Tomasza Biela.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z Koła Grodz-
kiego kol. Pawła Ewicza.

• Kol. Anna Reszczyk przekazała zaproszenie na wspólne wyjście w dniu 
23.06.2018 r. do Teatru Słowackiego na sztukę pt: „Zagraj to jeszcze raz, 
Sam”.

• Zarząd zatwierdził kandydatury członków Oddziału do pracy w struktu-
rach MOIIB: kol. Beata Toporska do pracy w Radzie Programowej Biu-
letynu Izby, a kol. Jerzy Hydzik do pracy w Komisji ds. Ustawicznego 
Doskonalenia Zawodowego. 



15INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

• Poinformowano o pracach remontowych przeprowadzonych w siedzibie 
Oddziału.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 9 lipca 2018 r.
• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół 

nr 8(4)/2018 z posiedzenia w dniu 4 czerwca 2018 r. Poinformowano 
o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.

• Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła SITK RP 
w Mota-Engil Central Europe S.A. o sfinansowanie kosztów transpor-
tu oraz dofinansowanie kosztów poczęstunku dla uczestników wyjaz-
du technicznego pn. „II Wyprawa Transportowców”, organizowanego 
w dniu 28 lipca 2018 roku. 

• Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Klubu Se-
niora o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu techniczno-in-
tegracyjnego pn.: „Wrześniowy wyjazd w Karpaty” organizowanego 
w dniach 8-9 września 2018 r.

• Kol. Beata Toporska poinformowała o stanie przygotowań do konfe-
rencji naukowo-technicznej „Nowoczesne technologie w projektowa-
niu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów” NOVDROG`19 organizowanej w Szczawnicy w dniach 28 
i 29 marca 2019 roku.

• Prezes Józefa Majerczak poinformowała o stanie przygotowań do kon-
ferencji naukowo-technicznej nt. „Nowoczesne technologie i systemy 
zarządzania w transporcie szynowym” organizowanej w Zakopanem 
w dniach 21-23 listopada 2018 roku.

• Zarząd przedstawił i zaakceptował listę kandydatów z Oddziału reko-
mendowanych do pracy w Krajowych Sekcjach, Komisjach, Komite-
tach i Klubach Stowarzyszenia.

• Wstępnie omówiono potrzebę wprowadzenia zmian w Regulaminie 
działania Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie w aspekcie dosto-
sowania go do zmian wynikających z przyjętego na Zjeździe Statutu 
SITK oraz potrzeb Oddziału.

• Przedyskutowano propozycję wprowadzenia zmian i zaktualizowania 
Regulaminu Konkursu prac dyplomowych szkół wyższych. 

• Prezes Józefa Majerczak przekazała informację na temat przebiegu kra-
kowskiej części obchodów Roku Ernesta Malinowskiego w 200. rocz-
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nicę Jego urodzin organizowanych przez Oddział SITK w Krakowie 
wspólnie z Zarządem Krajowym w dniu 15 czerwca 2018 r.

• Prezes J.Majerczak omówiła i podsumowała wyjazd techniczny do 
Malborka i Gdańska zorganizowany w dniach 09-11 czerwca 2018 
roku przez Koło Grodzkie.

• Kol. Sabina Puławska-Obiedowska omówiła i podsumowała przebieg 
seminarium pt.: „Organizacja autobusowych linii dowozowych do linii 
kolejowej Kraków Główny-Wieliczka Rynek Kopalnia” zorganizowa-
nego przez Koło Zakładowe w Politechnice Krakowskiej w dniu 11 
czerwca 2018 r.

• Kol. Sabina Puławska-Obiedowska omówiła i podsumowała przebieg 
Pikniku TranSPORTOWEGO zorganizowanego w dniu 16 czerwca 
2018 r. dla Członków Oddziału i ich rodzin. 

• Członkowie Zarządu Oddziału zreferowali swoje dotychczasowe doko-
nania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Pio-
tra Majerczaka do Krakowskiego Koła Kolejarzy oraz kol.: Annę 
Opławską, Adriana Malika, Krzysztofa Nowaka, Jarosława Wierzbę, 
Radosława Bajerka, Barbarę Kruczek, Dariusza Heród, Danutę Kmitę, 
Krzysztofa Mirskiego do Koła w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie.

• Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy 
członków Oddziału Tomasza Wójcika z Koła w GDDKiA Oddział 
w Krakowie Rejon Kraków i Barbarę Paszkowską z Koła w Zespole 
Szkół nr 1 w Krakowie.

• Zarząd przyjął do wiadomości informację o przeniesieniu kol. Barbary 
Rąpel z Koła w ZIKIT do Koła Grodzkiego 

• Prezes J.Majerczak przekazała informację o ustaleniach podjętych na 
spotkaniu z Zarządem Klubu Seniora, omówiono propozycję nowych 
zasad przynależności do Klubu.

• Poinformowano o zaproszeniu na konferencję „30 lat Uspokojenia Ru-
chu i Płatnego Parkowania w Krakowie” organizowaną w dniach 11-12 
października 2018 r. przez Katedrę Systemów Transportowych Poli-
techniki Krakowskiej i Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.

• Kol. Sabina Puławska-Obiedowska poinformowała, że trwają prace 
nad organizacją wyjazdu Pożegnanie Lata 2018.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Walne Zebranie Członków Oddziału SITK RP w Kra-
kowie

W dniu 22 marca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków 
Oddziału SITK RP w Krakowie, zebranie miało charakter sprawozdawczo-
-wyborczy. Ze względu na zakończenie kadencji 2014-2017, zadaniem Zarządu 
było zorganizowanie zebrania, przedstawienie członkom Oddziału sprawozdania 
kadencyjnego z pracy Zarządu i przeprowadzenie wyborów na Prezesa Oddziału 
oraz wyborów do władz Oddziału (Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna, dele-
gaci na XXXII Zjazd SITK RP). Spotkanie odbyło się w Międzywydziałowym 
Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej „Działownia” przy 
ul. Warszawskiej 24. 

Obrady Zebrania prowadziło Prezydium wybrane jednogłośnie w głoso-
waniu jawnym (zwykłą większością głosów) w składzie: Mariusz Szałkowski 
– Przewodniczący, Jerzy Bąkowski – Zastępca Przewodniczącego oraz Danuta 
Schwertner – Sekretarz. Zebranie protokołowane było przez Sekretarza Zebra-
nia kol. Danutę Schwertner i Protokolantkę kol. Urszulę Dudę-Wiertel z Koła 
w Politechnice Krakowskiej. Zebranie w drodze głosowania powołało Komisje, 
które pracowały w następującym składzie: 

− Komisja Wyborcza: Zbigniew Marzec – Przewodniczący, Beata Topor-
ska – Sekretarz, Sabina Puławska-Obiedowska – Członek, 

− Komisja Mandatowa: Wiesława Rudnicka – Przewodnicząca, Anna Bu-
jak – Sekretarz, Paulina Sapoń – Członek, 

− Komisja Skrutacyjna: Zbigniew Porada – Przewodniczący, Krzysztof 
Francuz – Sekretarz, Wojciech Długosz – Członek, 

− Komisja Wnioskowa: Andrzej Kollbek – Przewodniczący, Anna Bryksy 
– Sekretarz, Jolanta Żurowska, Teresa Jaszczyszyn, Grzegorz Dyrkacz – 
Członkowie.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością: Prezes Honorowy SITK RP – prof. 
Wiesław Starowicz, prof. Tadeusz Tatara – Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. 
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Nauki, Prezes Krakowskiej Rady FSNT NOT – Andrzej M. Kucharski, Dyrektor 
Krakowskiej Rady FSNT NOT – Paweł Zaraska, Małopolski Wojewódzki Inspek-
tor Transportu Drogowego – Paweł Kucharczyk oraz profesorowie z Politechniki 
Krakowskiej – Kazimierz Flaga, Stanisław Gaca i Andrzej Rudnicki. W zebraniu 
uczestniczyły łącznie 94 osoby, członkom uprawnionym do głosowania wydano 
90 mandatów na 446 uprawnionych członków (co daje 20% członków upraw-
nionych do głosowania). 

Najaktywniejszym członkom Oddziału, jako wyraz uznania za pracę na rzecz 
Oddziału w całej kadencji wręczono stowarzyszeniowe odznaki i wyróżnienia. 

Szczególnym wyróżnieniem – Medalem im. A. i Zb.Wasiutyńskich odznaczo-
ny został kol. Stefan Maniewski z Klubu Seniora. Srebrną Honorową Odznaką 
SITK RP wyróżniono: Małgorzatę Dyras i Jacka Grygę z Koła w GDDKiA Od-
dział w Krakowie, Konrada Gawłowskiego z Koła w PNUIK Sp. z o.o. i Elżbietę 
Warchoł z Koła w ZIKiT w Krakowie. Odznaki Zarządu Krajowego przyznane 
na wniosek Przewodniczącego KKMHIZT „Przyjaciel Zabytków Transportu” 
przyznano Markowi Błeszyńskiemu, Teresie Jaszczyszyn i Karolowi Nędzy. 
Dyplom za długoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia przyznany przez 
Zarząd Krajowy na wniosek Oddziału otrzymała kol. Anna Janowska-Ciońćka.

Oprócz odznaczeń stowarzyszeniowych, Prezes Oddziału L. Żakowska, 
przyznała wyróżnienia specjalne. Dyplomy otrzymali: 

− Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Członek Ho-
norowy – za współpracę i promocję działań Stowarzyszenia na arenie 
Miasta Krakowa,

− prof. Tadeusz Tatara – za współpracę i zaangażowanie w działania Sto-
warzyszenia promujące transport na forum Politechniki Krakowskiej, 
a także całego krajowego środowiska nauki,

− prof. Kazimierz Flaga – za współpracę i zaangażowanie w działania Sto-
warzyszenia dla rozwoju transportu i jego znaczenia dla Krakowa i kraju, 

− Grzegorz Dyrkacz – za współpracę i zaangażowanie w działania Stowa-
rzyszenia w zakresie promowania transportu miejskiego Krakowa, 

− Józefa Majerczak – za organizację sztandarowej konferencji: „Nowocze-
sne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, 

− Stefan Maniewski – Dyplom dla najstarszego Członka, aktywnie uczest-
niczącego w działalności Oddziału, 

− Jerzy Hydzik – za przygotowanie i wygłoszenie cyklu prelekcji na te-
mat historii kolejnictwa,
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− Danuta Schwertner, Jolanta Żurowska i Zofia Bryniarska – za szczegól-
ną aktywność w zakresie przygotowywania wydawnictw Oddziału,

− Andrzej Mutka i Krzysztof Królikowski – za szczególną aktywność 
w zakresie działalności eksperckiej, 

− Koła w Politechnice Krakowskiej, w Mota-Engil Central Europe S.A. 
i w GDDKiA Oddział w Krakowie – za szczególną aktywność w podej-
mowaniu działań na rzecz Oddziału i członków,

− Sabina Puławska-Obiedowska – za współpracę i zaangażowanie w dzia-
łania Stowarzyszenia dla popularyzacji transportu wśród młodej kadry 
ekspertów w kraju i na arenie międzynarodowej, 

− Joanna Mitis – za prowadzenie Kroniki Oddziału, 
− Tomasz Filiciak – za obsługę fotograficzną oddziałowych wydarzeń,
− Marek Błeszyński – za uwiecznianie podobizn Członków Stowarzysze-

nia w karykaturze.

Głos zabiera Przewodniczący zebrania Mariusz Szałkowski

Prezes Lidia Żakowska wręczyła legitymacje 8 nowym członkom Oddziału 
(spośród 12 przyjętych), nowi członkowie otrzymali również Monografię 
Oddziału wydaną z okazji 70-lecia Oddziału pt.: „Przeszłość dla przyszłości”.

W dalszej części zebrania podsumowano działalność Oddziału w roku 2017 
oraz w minionej kadencji. Po złożeniu sprawozdań z działalności Oddziału 
SITK RP w Krakowie w roku 2017 oraz w kadencji 2014-2017, odczytaniu 
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protokołów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący 
zebrania postawił pod głosowanie jawne wniosek Komisji Rewizyjnej o za-
twierdzenie Sprawozdania Oddziału i Sprawozdania Finansowego za rok 
2017 oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Walne 
Zebranie jednogłośnie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i udzieliło 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. 

Przedstawiciele ustępującego Zarządu Oddziału w imieniu członków 
Zarządu i członków Oddziału złożyli ustępującej Prezes Lidii Żakowskiej 
podziękowania za prowadzenie Oddziału w ostatniej kadencji. 

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Oddziału, 
wybory odbyły się przy użyciu urządzeń elektronicznych do głosowania. 
W wyniku głosowania Prezesem Oddziału na kadencję 2018-2021 wybrana 
została Kol. Józefa Majerczak uzyskując 79 głosów na 88 oddanych głosów 
ważnych. 

Następnie dokonano wyborów członków Zarządu Oddziału i Komisji Re-
wizyjnej oraz delegatów na XXXII Zwyczajny Zjazd SITK RP. W głosowaniu 
na członków Zarządu Oddziału głosowało 88 osób. Na nową kadencję w I 
turze głosowania wybrano Zarząd Oddziału w składzie: 

Mariusz Szałkowski (79 głosów)  − członek Zarządu,
Marek Błeszyński (67 głosów)  − członek Zarządu,
Zbigniew Marzec (67 głosów)  − członek Zarządu,
Janina Mrowińska (66 głosów)  − członek Zarządu,
Anna Reszczyk (64 głosy)   − członek Zarządu,
Grzegorz Dyrkacz (62 głosy)  − członek Zarządu
Sabina Puławska-Obiedowska (62 głosy) − członek Zarządu,
Grzegorz Sapoń (57 głosów)  − członek Zarządu,
Beata Toporska (55 głosów)   − zastępca członka Zarządu,
Sergiusz Lisowski (50 głosów)  − zastępca członka Zarządu.

W głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej głosowały 83 osoby. Do 
Komisji Rewizyjnej w I turze głosowania wybrano:

Andrzej Kollbek (62 głosy)  – członek,
Czesław Jarosz (56 głosów)  – członek,
Wiesława Rudnicka (53 głosy) – członek,
Zofia Schumacher (45 głosów) – członek,
Karol Nędza (35 głosów)  – zastępca członka.
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Na delegatów na XXXI Zjazd SITK RP głosowało 81 osób. Na delegatów 
w trzech kolejnych turach głosowania wybrano:

Zbigniew Marzec (49 głosów) –  delegat na Zjazd,
Janina Mrowińska (46 głosów) –  delegat na Zjazd,
Lidia Żakowska (44 głosy)  –  delegat na Zjazd,
Grzegorz Dyrkacz (27 głosów) –  zastępca delegata na Zjazd,
Beata Toporska (20 głosów)  –  zastępca delegata na Zjazd,
Konrad Gawłowski (19 głosów) –  zastępca delegata na Zjazd.

Według nowego Statutu SITK RP, w Oddziałach nie wybiera się już Sądu 
Koleżeńskiego, najbliższy XXXII Zjazd SITK RP wybierze Sąd Arbitrażowy, 
który działał będzie na poziomie władz krajowych rozpatrując sprawy wnie-
sione przez Oddziały. 

Przewodniczący pogratulował nowo wybranym władzom Oddziału i delega-
tom na Zjazd SITK przypominając, że nowo wybrane organy władz Oddziału 
mają 2 tygodnie na ukonstytuowanie się. Następnie Andrzej Kollbek – dotych-
czasowy I Wiceprezes, przedstawił proponowane kierunki działania Oddziału 
na lata 2018-2021. 

Uczestnicy Walnego Zebrania

Następnie kol. A Kollbek – jako Przewodniczący Komisji Wnioskowej 
przedłożył projekt Uchwały określającej „Główne kierunki działania SITK 



22 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

RP Oddział w Krakowie na kadencję w latach 2018-2021”, zawierającej rów-
nież zalecenia Komisji Rewizyjnej oraz wnioski zgłoszone przez uczestników 
w trakcie zebrania. 

Nowo przyjęci do Oddziału członkowie

Od lewej: nowa Prezes Oddziału Józefa Majerczak 
i Prezes poprzedniej kadencji Lidia Żakowska
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Po przyjęciu Uchwały nowo wybrana Prezes Oddziału Józefa Majerczak 
wyraziła podziękowanie wszystkim członkom Zarządu za pracę w minionej 
kadencji, trud i zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia. Zadeklarowała ze 
swojej strony kontynuowanie w nowej kadencji dotychczasowych kierunków 
działań Oddziału oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych trendów i inicjatyw. 

W trakcie zebrania kol. Jan Friedberg wygłosił prelekcję nt. „Kolej w pasa-
żerskich przewozach miejskich i regionalnych – możliwości i warunki wyko-
rzystania na przykładzie Zakopanego i subregionu”, która spotkała się z dużym 
zainteresowaniem zebranych. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu zebrania, Przewodniczący 
Prezydium Mariusz Szałkowski podziękował wszystkim za przybycie i uczest-
nictwo w zebraniu zamykając tym samym obrady, a kol. Józefa Majerczak 
i Lidia Żakowska zaprosiły zarówno ustępujące jak i nowe władze Oddziału 
do wspólnej, pamiątkowej fotografii. 

Wspólne zdjęcie członków nowego i ustępującego Zarządu Oddziału

Opracowanie: Danuta Schwertner – Sekretarz 
Walnego Zebrania Członków Oddziału 

Urszula Duda-Wiertel – Protokolant 
Walnego Zebrania Członków Oddziału

Zdjęcia: T. Filiciak 
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Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie na kadencję 
2018-2021 ukonstytuował się!

W dniu 26 marca 2018 r. na pierwszym posiedzeniu w kadencji 2018-2021 
ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie. Spotkanie 
rozpoczęła Prezes Józefa Majerczak, wybrana na Walnym Zebraniu Członków 
Oddziału w dniu 22 marca 2018 r. 

Na początku obrad Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przy-
jął rezygnację z funkcji członka Zarządu złożoną przez kol. Grzegorza Saponia 
(Uchwała nr 6/2018). W związku z tym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 
o objęciu wolnego miejsca w Zarządzie przez Zastępcę Członka Zarządu kol. 
Beatę Toporską (Uchwała nr 7/2018). 

Prezes Oddziału Józefa Majerczak przekazała nowemu Zarządowi gra-
tulacje wyboru do władz Oddziału. Poinformowała o swoich planach i ocze-
kiwaniach odnośnie pracy w kadencji członków Zarządu, zgodnie z zapisami 
Statutu i Regulaminu Zarządu Oddziału. Następnie zaproponowała wybór 
trzech Wiceprezesów, z których jeden będzie pełnił funkcję I Zastępcy Preze-
sa, zaproponowała również kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji 
w Zarządzie. W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
przydzielone funkcje (Uchwała nr 8/2018) wg poniższego wykazu:

− Grzegorz Dyrkacz – I Zastępca Prezesa, Wiceprezes ds. Transportu,
− Anna Reszczyk – Wiceprezes ds. Drogownictwa,
− Zbigniew Marzec – Wiceprezes ds. Kolejnictwa,
− Janina Mrowińska – Sekretarz,
− Sabina Puławska-Obiedowska – Skarbnik,
− Marek Błeszyński – Członek Zarządu,
− Mariusz Szałkowski – Członek Zarządu,
− Beata Toporska – Członek Zarządu,
− Sergiusz Lisowski – Zastępca Członka Zarządu.
Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Starowicz zgodnie ze Statutem 

ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Oddziału na równych 
prawach z jego członkami. 

Prezes Józefa Majerczak zaprosiła do uczestnictwa w posiedzeniach Za-
rządu kol. Andrzeja Kollbeka – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz 
kol. Danutę Schwertner – Redaktora Informatora Oddziału, która protokołuje 
posiedzenia Zarządu.
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Spotkanie Zarządów Oddziału dwóch kadencji

 W dniu 17 kwietnia 2018 r., na zaproszenie aktualnej Prezes Oddziału 
SITK RP w Krakowie kol. Józefy Majerczak, w restauracji Margit w Krakowie 
odbyło się uroczyste spotkanie dwóch Zarządów Oddziału – z poprzedniej 
kadencji 2014-2017, w czasie której funkcję Prezesa sprawowała kol. Lidia 
Żakowska i Zarządu wybranego na Walnym Zebraniu Członków w dniu 22 
marca 2018 r. na kadencję 2018-2021.

Głos zabiera Prezes Oddziału Józefa Majerczak

W spotkaniu uczestniczył Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Sta-
rowicz. Na uroczystej kolacji obecnych było 20 osób: członków Zarządu Od-
działu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Rozpoczynając spotkanie 
Prezes Józefa Majerczak jeszcze raz pogratulowała nowym władzom Oddziału 
wyboru na nową kadencję, życzyła dobrej, owocnej pracy dla Oddziału i Sto-
warzyszenia, kreatywnej współpracy i osiągnięcia dobrych efektów dla całego 
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środowiska w kolejnych latach kadencji. Wzniesiono toast za pomyślność 
i powodzenie zaplanowanych przedsięwzięć.

Od lewej: Mariusz Szałkowski, Józefa Majerczak i Solenizantka Lidia Żakowska

Następnie głos zabrała kol. Lidia Żakowska dziękując ustępującym władzom 
Oddziału za pracę, zaangażowanie, aktywność oraz duże osiągnięcia w minionej 
kadencji, przekazała też życzenia pomyślności i sukcesów dla nowych władz.

Spotkanie przebiegało w miłej, koleżeńskiej atmosferze przy smacznych 
daniach serwowanych w restauracji Margit. Miłym akcentem było złożenie 
życzeń imieninowych i wręczenie kwiatów kol. Lidii Żakowskiej z okazji 
imienin, które obchodziła w dniu 27 marca.

Zdjęcia: Andrzej Kollbek
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XXXII Zwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP

W dniach 17-19 maja 2018 roku w Wielogórze koło Radomia odbył się 
XXXII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP. Nasz Oddział reprezentowany 
był na Zjeździe przez delegację w składzie: Józefa Majerczak (Prezes Oddziału) 
prof. Wiesław Starowicz (Prezes Honorowy Stowarzyszenia), Mariusz Szałkow-
ski (Członek Zarządu Oddziału i jednocześnie I Wiceprezes Stowarzyszenia), 
Janina Mrowińska, Zbigniew Marzec, Lidia Żakowska (delegaci wybrani na 
Zjazd), Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Kazimierz Żurowski (Członkowie Ho-
norowi) oraz Marek Błeszyński (Członek Zarządu Oddziału) – kandydat na 
Członka Honorowego.

Najlepszy kolejarz roku – Konrad Gawłowski

W czasie trwania obrad delegaci podsumowali działalność Stowarzy-
szenia w minionej kadencji oraz wybrali nowe władze Stowarzyszenia na 
kadencję 2018-2022. Po raz kolejny Prezesem Stowarzyszenia został wy-
brany profesor Janusz Dyduch. Do władz Stowarzyszenia weszli również 
członkowie naszego Oddziału. Członkami Zarządu Krajowego zostali: prof. 
Wiesław Starowicz – jako Prezes Honorowy SITK oraz Mariusz Szałkowski 
jako Członek Zarządu, Zbigniew Marzec jako Zastępca Przewodniczącego 
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Krajowej Komisji Rewizyjnej i Marek Błeszyński jako Członek Krajowego 
Sądu Arbitrażowego.

Super Ernesta dla Koła w Politechnice Krakowskiej odebrała Prezes Koła Sabina Puławska-Obiedowska

Odznaczona Medalem im. H.Komorowskiego Anna Bryksy (trzecia od lewej)

W Komisji Wnioskowej Zjazdu pracowała kol. Józefa Majerczak, a w Ko-
misji Skrutacyjnej kol. Janina Mrowińska.
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Nadanie godności Członka Honorowego

Wspólne zdjęcie uczestników Zjazdu

Zjazd nadał godność Członka Honorowego SITK dwudziestu zasłużonym 
działaczom Stowarzyszenia, godnością tą uhonorowano członków naszego 
Oddziału: kol. Józefę Majerczak i kol. Marka Błeszyńskiego. 
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Podczas Zjazdu miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników w kon-
kursie ERNESTY za rok 2017 oraz wręczenie statuetek Ernesta laureatom 
oraz pamiątkowych tabliczek wszystkim nominowanym w poszczególnych 
kategoriach. Laureatem nagrody w kategorii najaktywniejszy kolejarz został 
kol. Konrad Gawłowski, a Koło w Politechnice Krakowskiej uzyskało SUPER 
ERNESTA. Oddział SITK RP w Krakowie otrzymał nominację w kategorii 
najlepszy Oddział, kol. Beata Toporska nominację w kategorii: najaktywniej-
szy drogowiec, a kol. Sabina Puławska-Obiedowska – nominację w kategorii 
najlepszy transportowiec.

Kolejną uroczystością było wręczenie przez Prezesa SITK RP Janusza Dy-
ducha Medalu SITK RP imienia Henryka Komorowskiego. Tym zaszczytnym 
wyróżnieniem została uhonorowana kol. Anna Bryksy z naszego Oddziału.

Wszystkim członkom Oddziału odznaczonym, nominowanym i nagrodzo-
nym, jak również tym, którzy weszli do władz krajowych SITK serdecznie 
gratulujemy!

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Zdjęcia: zasoby Zarządu Krajowego SITK RP

Oddział SITK RP w Krakowie zaprenumerował 
„Świat Kolei”

Zarząd Oddziału, na wniosek Przewodniczącego Krakowskiego Koła 
Kolejarzy Andrzeja Mutki, podjął decyzję o zaprenumerowaniu miesięcznika 
„Świat Kolei”. Czasopismo jest dostepne dla członków w Biurze Oddziału.

Pokaz pracy pociągu do wymiany podtorza (AHM 800R)

W dniu 18 kwietnia 2018 r. SITK RP Oddział w Krakowie – Koło Zakła-
dowe w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 
Sp. z o.o. w Krakowie (PNUIK) oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa zorganizowały seminarium nt.: „Pokaz pracy pociągu do wymia-
ny podtorza (AHM 800R)”. Pokaz odbył się na szlaku Słomniki-Niedźwiedź 
podczas realizacji planowych prac, dotyczących wzmocnienia podtorza na linii 
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kolejowej nr 8, wykonywanych przez PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie. W pokazie 
uczestniczyły 43 osoby – członkowie SITK, MOIIB oraz osoby niezrzeszone. 

Na miejscu nie brakowało wrażeń, przybyłych na seminarium przywitał 
Naczelnik pociągu AHM – jedynej takiej maszyny torowej w Polsce, służącej 
do potokowej wymiany podtorza bez konieczności demontażu toru kolejowego. 
Producentem maszyny jest austriacka firma Plasser & Theurer. Na początku 
Naczelnik przybliżył uczestnikom zakres robót wykonywanych przez maszynę 
oraz szczegółowo omówił jej budowę i zasady pracy. Każdy z zainteresowa-
niem słuchał tych niezmiernie ciekawych informacji, pytaniom nie było końca.

Uczestnicy obserwują pracę pociągu do wymiany podtorza AHM 800R

Następnie uczestnicy podchodzili kolejno bliżej AHM-ki, aby zobaczyć 
pracę maszyny w warunkach rzeczywistych. Unoszący się w powietrzu pył 
zmuszał do obserwacji pracującej maszyny „z przymrużeniem oczu”, a panu-
jący wokół hałas uniemożliwiał rozmowy i dalsze zadawanie pytań. Doskonale 
można było prześledzić proces technologiczny wymiany podtorza i zobaczyć 
detale konstrukcyjne maszyny. Co pewien czas na maszynie pojawiały się 
migające światła i sygnał informujący, że po torze czynnym zbliża się pociąg. 
Na miejscu nie zabrakło również fotografów, którzy wykonywali wszystkim 
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chętnym pamiątkowe zdjęcia z AHM-ką, uwieczniali również poszczególne 
elementy składowe pociągu.

Pełni wrażeń i nowych doświadczeń uczestnicy wyjazdu, pytając o kolej-
ne seminaria, wczesnym popołudniem wrócili do Krakowa. Już teraz Zarząd 
Koła w PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie może obiecać, że jeszcze w tym roku 
zorganizuje kolejne pokazy z udziałem innych maszyn torowych.

Organizatorzy pokazu składają serdeczne podziękowania: p. mgr inż. Ma-
ciejowi Szelidze, dyrektorowi projektu (PNUIK) za pomoc w przygotowaniu 
pokazu. 

Opracowanie: Barbara Bysiewicz – Przewodnicząca Koła 
w PNUIK Kraków 

Eliza Stępień – Członek Koła 
Zdjęcia: Jakub Kowal – Członek Koła 

 

Seminarium nt.: „Od koncepcji projektowej do eks-
ploatacji z wykorzystaniem rozwiązań Trimble. Unikal-
ne rozwiązanie BIM w projektach liniowych jako sposób 
na optymalizacje projektu”

W dniu 23 kwietnia 2018 r., w siedzibie GDDKiA Oddział Kraków odbyło 
się seminarium poświęcone prezentacji rozwiązań firmy Trimble zorganizowane 
przez SITK RP Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe w GDDKiA Oddział 
w Krakowie Rejon Kraków, Koło Zakładowe w Mota-Engil Central Europe 
S.A. oraz MOIIB w Krakowie. 

Seminarium zgromadziło 30 osób z różnych środowisk, tj. projektantów, 
wykonawców, a także inwestorów. Prelegenci rozpoczęli wykład od pre-
zentacji firmy Sitech poprzez jej historię, aż do oferowanych produktów, tj. 
systemów sterowania maszynami, systemów pozycjonowania, oprogramowania 
biurowego czy systemów nadzoru. Dużym zainteresowaniem, głównie ze 
strony inwestorów, cieszyło się oprogramowanie do planowania przebiegu trasy 
dróg w terenie uwzględniające ukształtowanie terenu czy gęstość zabudowy. 
Prelegenci poinformowali, że na stronie firmy Sitech istnieje możliwość po-
brania darmowej 30 dniowej aplikacji programu (www.trimble.com/powero-
fsoftware). 
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Obrady seminarium

Ostatnim punktem programu seminarium była prezentacja oprogramowania 
BIM stosowanego w inżynierii lądowej oraz nowych możliwości dla inżynierów 
poprzez racjonalne jego zastosowanie. Na zakończenie seminarium wywiązała 
się dyskusja, podczas której prelegenci bardzo chętnie dzielili się swoim do-
świadczeniem i odpowiadali na pytania uczestników. Dla każdego uczestnika 
seminarium firma Sitech przygotowała drobny upominek.

Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska
Prezes Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.
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Seminarium nt.: „Organizacja autobusowych linii do-
wozowych do linii kolejowej Kraków Główny-Wieliczka 
Rynek Kopalnia”

W dniu 11 czerwca 2018 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii Lądowej Po-
litechniki Krakowskiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Koło 
w Politechnice Krakowskiej pod tytułem: „Organizacja autobusowych linii 
dowozowych do linii kolejowej Kraków Główny-Wieliczka Rynek Kopalnia”. 
Prelekcję na temat zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem różnych 
aspektów integracji pomiędzy transportem kolejowym, a autobusowym przed-
stawiła dr. inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin. Pomimo niewielkiej frekwencji, po 
prelekcji zrodziła się, trwająca niemal godzinę, dyskusja na temat obecnych pro-
blemów z organizacją autobusowych linii dowozowych, trudności w organizacji 
przewozów kolejowych w obliczu trwających remontów w krakowskim węźle 
kolejowym, a także możliwości rozwoju omawianego rozwiązania w innych 
rejonach obszaru metropolitalnego Krakowa.

Prelekcja dr inż. Aleksandry Ciastoń-Ciulkin

Następne seminarium, tym razem o tematyce lotniczej, planowane jest 
jesienią 2018 roku. 

Opracowanie i zdjęcie: Sabina Puławska-Obiedowska
Prezes Koła w Politechnice Krakowskiej
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Konferencja naukowo-techniczna „Modelowanie po-
dróży i prognozowanie ruchu” MODELLING 2018

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku, w pawilonie konferencyjno-wysta-
wowym „Kotłownia” w kampusie Politechniki Krakowskiej odbyła się VI już 
edycja konferencji naukowo-technicznej „Modelowanie podróży i prognozo-
wanie ruchu” MODELLING 2018. Organizatorem konferencji była Katedra 
Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, przy współudziale Koła 
Naukowego Systemów Komunikacyjnych oraz SITK RP Oddział w Krakowie. 
W obradach wzięło udział łącznie ponad 100 osób, które na co dzień zajmują 
się problematyką modelowania i prognozowania ruchu – reprezentantów uczel-
ni wyższych, firm projektowych oraz jednostek administracji – teoretyków 
i praktyków z całej Polski, a także gości zagranicznych z Ukrainy, Białorusi, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Rosji i Meksyku. 

Głos zabiera prof. Andrzej Szarata

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem – zgłoszono 42 refe-
raty o bogatej treści merytorycznej. W wygłaszanych prezentacjach poruszano 
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tematykę związaną z modelowaniem ruchu w kontekście miejskim, regio-
nalnym oraz na poziomie kraju – nowym tematem włączonym do programu 
konferencji była problematyka modelowania przemieszczeń w skali mikro. 
Kwestie modelowania podróży poruszano w kontekście wykorzystania różnych 
środków transportu: zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego. Zwrócono 
uwagę na rosnącą rolę kolei w przewozach – również towarowych. Podkreślono 
wagę działań miękkich i ich wpływu na zmianę zachowań komunikacyjnych. 
Dyskutowano problematykę badań i analiz ruchu i podróży oraz możliwości 
wykorzystania nowych technik pomiarowych. 

Poruszono kwestię wykorzystania w analizach dużych zbiorów danych, 
dających nowe możliwości identyfikacji codziennych przemieszczeń: danych 
GUS, sygnałów z telefonów komórkowych, danych systemu ViaToll oraz 
kamer ANPR. 

Goście konferencji, od lewej: A. Krych, A. Rudnicki, W. Starowicz

Wnioski, które sprecyzowano w wyniku dwudniowej dyskusji merytorycznej 
stawiają środowisko naukowe i praktyków przed nowymi wyzwaniami. Wraz 
z rozwojem techniki i motoryzacji pojawiają się nowe możliwości realizowania 
podróży, które zmieniają dotychczas wypracowane schematy przemieszczeń: 
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pojazdy autonomiczne – minimalizujące liczbę niebezpiecznych zdarzeń dro-
gowych i upłynniające ruch pojazdów, czy polityka współużytkowania (carsha-
ring) – oddziaływująca na zachowania komunikacyjne. Ich rozwój odbija się 
w podziale zadań przewozowych i charakterystykach podróży i koniecznym 
jest ich uwzględnianie w modelach podróży i prognozowaniu. Te i inne pro-
blematyczne kwestie z pewnością zostaną poruszone w kolejnych edycjach 
konferencji, z których najbliższa już w 2020 roku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Infrastruktury An-
drzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa 
Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pod przewodnictwem Jacka 
Grygi, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut, Prezes 
spółki Koleje Małopolskie Grzegorz Stawowy, PKP Polskie Linie Kolejowe, 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz JM Rektor Politechniki 
Krakowskiej Jan Kazior. 

Partnerami i głównymi sponsorami konferencji były firmy: PTV VISUM, 
Stadtraum i Wavelo. 

Opracowanie: Urszula Duda-Wiertel
Koło w Politechnice Krakowskiej

Zdjęcia: Jan Zych, Politechnika Krakowska

Obchody Roku Ernesta Malinowskiego w SITK RP 
w 200. rocznicę Jego urodzin w Krakowie 

W dniu 15 czerwca 2018 r. odbył się uroczysty przejazd pociągu Spółki 
„PKP Intercity” TLK MALINOWSKI w relacji Warszawa Wschodnia – Kraków 
Główny, zorganizowany w ramach obchodów Roku inż. Ernesta Malinowskie-
go, projektanta i budowniczego Centralnej Kolei Transandyjskiej. Do pociągu 
włączony został specjalny wagon konferencyjny, którym jechali zaproszeni 
goście. W przejeździe udział wzięli m.in.: Elżbieta Dzikowska - podróżniczka, 
pisarka i dziennikarka, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Spółek kolejowych.  Na 
dworcu Warszawa Wschodnia na peronie przed odjazdem pociągu nastąpiło 
uroczyste podpisanie tablic relacyjnych i przekazanie Ambasadorowi Peru 
i Prezesowi SITK przez Prezesa PKP Intercity. 
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Uczestnicy przejazdu pociągiem na peronie Dworca Kraków Główny

Zwiedzanie Centrum Komunikacyjnego
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Wizyta na budowie drugiej pary torów na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów

W trakcie przejazdu w wagonie konferencyjnym zaprezentowano postać 
budowniczego kolei, historię budowy pomnika E.Malinowskiego w Peru na 
przełęczy Ticlio, w najwyższym punkcie kolei transandyjskiej, na wysokości 
4818 m n.p.m. Przedstawiono także obecnie realizowane inwestycje kolejowe 
w kraju.

Oddział SITK RP w Krakowie przy osobistym zaangażowaniu Pani Prezes 
Józefy Majerczak zorganizował program pobytu w Krakowie dla uczestników 
przejazdu pociągiem. Bezpośrednio po przyjeździe pociągu do Krakowa odbyła 
się konferencja prasowa o godzinie 11.15 na terenie dworca Kraków Główny. Po 
konferencji prasowej zostały wygłoszone krótkie prelekcje na temat inwestycji 
kolejowych w Krakowie, w tym łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków 
Krzemionki. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Centrum Komunikacyj-
ne jako przykład zintegrowanego węzła przesiadkowego (Dworzec Podziemny 
PKP, przystanek tramwajowy zlokalizowany bezpośrednio pod dworcem PKP, 
Dworzec Autobusowy w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP), po którym 
oprowadził architekt Ryszard Frankowicz. Następnie odbyto wizytę na budowie 
drugiej pary torów na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów w ramach 
zadania Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Towarowy – 
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Rudzice. Jest to bardzo ważna inwestycja w samym centrum historycznym 
Krakowa (m.in. wyniesienie torów na estakadę, dobudowa wiaduktu pod nowe 
tory nad ul. Grzegórzecką, nowy przystanek dla kolei aglomeracyjnej).

Po sponsorowanym przez Firmę Budimex S.A. obiedzie w restauracji Ho-
telu Europejskiego uczestnicy mieli czas na indywidualne zwiedzanie miasta, 
a o godz. 17.57 pociągiem odjechali do Warszawy.

            
Opracowanie:

Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie
Zdjęcia: Martyna Lis, Edward Kasierski

Planowane konferencje

Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny
W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Stowarzy-

szenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje 
ogólnopolską konferencję „KOLEJARZE POLSCY DLA NIEPODLEGŁEJ 
OJCZYZNY”. Konferencja odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku 
w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Kra-
kowskiej „Działownia”. Jest zaplanowana w ramach uroczystych obchodów 
„100-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy” nad którymi przyjął patronat Pan 
Andrzej Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. Osoby posiadające ciekawe informacje 
o tworzeniu Polskich Kolei Państwowych prosimy o kontakt z organizatorami.

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym
Konferencja na temat: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania 

w transporcie szynowym odbędzie się w dniach 21.11-23.11.2018 r. w Hotelu 
Mercure Kasprowy w Zakopanem. Współorganizatorami konferencji są: Kra-
jowa Sekcja Kolejowa SITK RP, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego 
i Lotniczego Politechniki Krakowskiej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz 
MOIIB w Krakowie.

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

gnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego 
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do przewozu osób i rzeczy, w tym zagadnienia autonomicznego prowa-
dzenia pojazdów, 

• nowoczesne modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastruk-
turą, w tym BIM, 

• realizacja inwestycji perspektywy 2014-2020 i plany na lata 2021-
2027, 

• certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów struktural-
nych wynikających z interoperacyjności, 

• rozwój transportu szynowego w aglomeracjach, 
• koleje dużych prędkości na świecie, perspektywa ich budowy w Polsce,
• dostosowanie modelu kształcenia w szkolnictwie technicznym do po-

trzeb rynku transportu szynowego.
Szczegółowe informacje o konferencji zamieszczone są na stronie interne-

towej Oddziału.

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infra-
struktury drogowej miast, metropolii i regionów – NOVDROG`19

Konferencja naukowo-techniczna NOVDROG`19 odbędzie się w Szczaw-
nicy w dniach 28-29.03.2019 roku. Organizatorami konferencji są: SITK RP 
Oddział w Krakowie przy udziale: Katedry Systemów Transportowych i Ka-
tedry Budowy Dróg Politechniki Krakowskiej, MOIIB w Krakowie, GDDKiA 
Oddział w Krakowie oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Pracami 
Komitetu Naukowo-Programowego kieruje prof. Andrzej Szarata, Przewodni-
czącą Komitetu Organizacyjnego jest kol. Beata Toporska. 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia:    
• problemy projektowania, budowy i eksploatacji dróg i ulic,
• problemy projektowania, budowy i eksploatacji parkingów kubaturo-

wych oraz parkingów P+R,
• problemy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rowerowej,
• ocenę uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w reali-

zacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj",
• miejsce PPP w budownictwie infrastrukturalnym,
• BIM w drogownictwie,
• zagadnienia transportu drogowego i drogownictwa w kształceniu na 

uczelniach technicznych.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową Oddziału.
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Wyjazd techniczny na budowę S7 Kraków-Rabka 
Zdrój, odcinek Lubień-Naprawa połączony z przywita-
niem wiosny na Rusinowej Polanie „Wiosenne krokusy 
– III”

W dniu 7 kwietnia 2018 roku członkowie Oddziału SITK RP w Krako-
wie oraz jego sympatycy uczestniczyli w pierwszym w tym roku wyjeździe 
techniczno-krajoznawczym organizowanym przez Oddział, Koło Zakładowe 
w Mota-Engil Central Europe S.A. oraz MOIIB w Krakowie. 

Pierwszym punktem programu wyjazdu była wizyta na budowie odcinka 
drogi S-7, odcinek Lubień-Naprawa, który wzbudza duże zainteresowanie in-
żynierów z uwagi na drążony tunel pod górą Luboń Mały przez Generalnego 
Wykonawcę tego odcinka. Podczas wizyty na placu budowy uczestnicy mogli 
zapoznać się z zakresem wykonywanych prac, ich postępem, technologią 
wykonywania tunelu, jak również z trudnościami napotkanymi podczas pro-
wadzonych robót.

Wizyta na budowie 
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Uczestnicy wyjazdu przed Sakntuarium Maryjnym na Wiktorówkach z Zakopaanem

Po wizycie na budowie, uczestnicy wyjazdu wyruszyli w drogę do stolicy 
polskich Tatr, w poszukiwaniu wiosennych krokusów. Celem tegorocznej 
wyprawy była Rusinowa Polana oraz Gęsia Szyja. Prezes Koła w Mota-Engil 
Central Europe S.A. Beata Toporska przekazała każdemu mapę turystyczną 
przedstawiającą przebieg planowanej trasy. Uczestnicy rozpoczęli swą wę-
drówkę z Zazadni, skąd po około godzinnej wędrówce dotarli na Rusinową 
Polanę, gdzie rozpościerała się piękna panorama Tatr. Niestety, z uwagi na 
zalegający śnieg oraz oblodzenie trasy, zrezygnowano z wychodzenia na Gę-
sią Szyję w poszukiwaniu krokusów. Wszyscy udali się w kierunku Palenicy 
Białczyńskiej, gdzie czekał autokar. W drodze powrotnej zatrzymano się na 
wspólny obiad, podczas którego dzielono się wrażeniami minionego dnia jak 
również snuto plany na kolejna wyprawę.

     Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska
Prezes Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.
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Wyjazd techniczno-turystyczny do Katowic zorganizo-
wany przez Klub Seniora SITK RP w Krakowie

W dniu 24 kwietnia 2018 r., przy pięknej, prawie letniej pogodzie, 
10-osobowa grupa członków Oddziału (Seniorzy oraz członkowie innych 
kół) pod przywództwem kol. Ewy Rechul wyruszyła z Małopolskiego 
Dworca Autobusowego w Krakowie w kierunku Katowic. Celem wyjazdu 
było zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi Katowic 
oraz zwiedzenie Muzeum Śląskiego, które zostało utworzone na terenach 
zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego „Katowice”.

Tereny na wschód od „SPODKA” – symbolu Katowic, uległy totalnej 
przebudowie, głównie otoczenie ul. Roździeńskiego. Zbudowano Między-
narodowe Centrum Kongresowe z niezwykłymi terenami zieleni, nieco 
dalej za ul. Olimpijską znajduje się gmach Narodowej Radiowej Orkiestry 
Symfonicznej, dalej rozciąga się teren pozostały po kopalni, nad którym do-
minuje charakterystyczna sylwetka wieży wyciągowej. Na terenie rozległego 
parku znajduje się kilka charakterystycznych budynków, kontrastujących 
czerwienią cegieł z otaczającą zielenią.

Budynek Muzeum Śląskiego został zbudowany na czterech poziomach 
pod ziemią, tak że nie ingeruje w teren, może tylko obudowy potężnych 
wentylatorów nieco psują wrażenie. 

Na poziomie -4 Muzeum znajduje się ekspozycja stała nt.: „Światło 
historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. Wejście na wystawę prowadzi 
przez bramę kopalni „Katowice” zrekonstruowaną na podstawie zdjęć z 4 
czerwca 1989 roku, następna jest markownia i dziewiętnaście przestrzeni 
tematycznych. Wystawa kończy się prezentacją superszybkiego procesora 
przemysłowego wykonanego na Śląsku. Znaczenie tego urządzenia jest tak 
doniosłe, jak przed 200 laty wynalezienie maszyny parowej. Mając przed 
oczami widok obecnego otoczenia, trudno sobie wyobrazić, że była tu do-
prowadzona bocznica kolejowa i stacja z urządzeniami do załadunku urobku.

Poziom -3 to Galerie Sztuki Polskiej, Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej 
i Laboratorium Przestrzeni Teatralnej. Ogromne przestrzenie umożliwiają 
organizacje wystaw czasowych, których aktualnie jest kilka, w tym nie-
zwykła Instalacja Mirosława Bałki, wypełniająca ogromny holl znakami 
przestankowymi alfabetu łacińskiego. Na środku znajduje się gigantyczna 
rzeźba z blachy trapezowej przedstawiająca schemat zdjęcia rentgenowskie-
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go klatki piersiowej. Odkrywanie instalacji odbywa się podczas wędrówki 
niekończącymi się ciemnymi korytarzami o zmiennej szerokości, wysokości 
i pochyleniu.

Uczestnicy wyjazdu w drodze do muzeum

Druga część programu obejmowała zwiedzanie otwartego kilka lat temu 
nowego dworca kolejowego w Katowicach. Zastosowano wiele nowoczesnych 
rozwiązań architektonicznych, zachowująć jednak niektóre dawne elementy 
poprzedniego dworca, m.in. tak zwane „kielichy”. Zastosowano również bardzo 
ciekawe rozwiązania wind i pochylni dla osób niepełnosprawnych. W bezpo-
średnim sąsiedztwie holu głównego dworca znajduje się część komercyjna 
z ogromną galerią handlową. 

Uczestnicy wyjazdu zakończyli zwiedzanie zmęczeni i bardzo zadowoleni, 
jednak ze świadomością, że nie wszystko udało się zobaczyć. Może kolejnym 
razem…

Opracowanie: Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora Oddziału SITK RP w Krakowie

Zdjęcie: Stanisław Dziedzic
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Wyjazd na XXIV Międzynarodowe Targi Budownic-
twa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA MASZBUD 
oraz ROTRA

SITK RP Oddział w Krakowie, Koło SITK w Mota-Engil Central Europe 
S.A. oraz MOIIB w Krakowie zorganizowały w dniu 8 maja 2018 r. wyjazd 
do Kielc na XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTO-
STRADA-POLSKA.

Uczestnicy na Targach w Kielcach

Tegoroczne Targi zgromadziły ponad 10 tysięcy zwiedzających i 418 firm 
wystawienniczych. Odbyło się 10 konferencji związanych z budownictwem 
drogowym.

Wydarzenie to, jak co roku, gromadzi wielu przedstawicieli firm z branży 
budownictwa drogowego, podczas którego zaprezentowano m.in. samochody 
dostawcze, sprzęt do prac remontowych, mini rozrabiarki do asfaltu, młoty 
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elektryczne, koparki niewielkich rozmiarów czy najnowsze maszyny budowlane 
o wielkich gabarytach. 

Nie zabrakło również specjalistycznych konferencji takich jak: „Nowoczesna 
diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych”, „Bezpieczeństwo techniczne 
maszyn budowlanych i pojazdów” czy «Infrastruktura drogowo-kolejowa. 
Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość”, podczas, których zainteresowani przede 
wszystkim pogłębiali swoją wiedzę, jak również nawiązywali biznesowe relacje.

Na zakończenie zwiedzania, uczestnicy biorący udział w tegorocznym wy-
jeździe na Targi spotkali się przy wspólnym obiedzie, podczas którego dzielono 
się wrażeniami minionego dnia, a także rozmawiano o kolejnych wydarzeniach 
planowanych przez Stowarzyszenie.

 Opracowanie i zdjęcie: Beata Toporska
 Prezes Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.

Wyjazd techniczny na Orawską Kolejkę Leśną na 
Słowacji

W dniu 19 maja 2018 roku Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP zorgani-
zowało dla członków Oddziału w Krakowie wyjazd techniczny na słowacką 
Orawską Kolejkę Leśną. 

Uczestnicy wyjazdu (16 osób) wczesnym rankiem wyruszyli spod siedzi-
by Oddziału autokarem w kierunku słowackiego przysiółka Tanečnik, gdzie 
znajduje się początkowa stacja muzealnej kolejki Oravska Lesna Železnica 
o szerokości toru 760 mm. O godzinie 930 uczestnicy wyruszyli pociągiem 
zestawionym z lokomotywki spalinowej DH100 (produkcji jeszcze czecho-
słowackiej) i jednego wagonika, tzw. „letniaka” zbudowanego na podwoziu 
czteroosiowego, wąskotorowego wagonu towarowego. 

Pomimo, że pociąg wyglądał jak zabawka, wyposażony był w hamulec 
zespolony i zgodnie z procedurą przed odjazdem wykonano wymaganą próbę 
hamulca. Lokomotywka mozolnie ciągnęła wagonik wijącym się w górę przez 
las wąskim torem, a uczestnicy podziwiali piękno gór i otaczającej przyrody. Po 
dwudziestu minutach jazdy kolejka dotarła na stację Sedlo Beskyd, znajdującą 
się na wysokości 935 m n.p.m. W czasie krótkiej przerwy w podróży uczest-
nicy udali się na krótki spacer na pobliską wieżę widokową, z której można 
było podziwiać panoramę Beskidu Orawskiego. W tym czasie lokomotywka 
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przejechała na drugi koniec jednowagonowego pociągu i wkrótce wróciliśmy 
do Tanečnika, gdzie zwiedziliśmy małą salkę muzealną kolejki i zobaczyliśmy 
odjazd kolejnego pociągu do Sedla Beskid, tym razem już dłuższego, zestawio-
nego z trzech wagoników i dwóch lokomotywek DH100, jednej na początku 
pociągu i drugiej popychającej. 

Uczestnicy na tle Orawskiej Kolejki Leśnej

Kolejnym punktem wycieczki był przejazd autokarem do miejscowości 
Vychylovka, gdzie znajduje się skansen Muzeum Ziemi Kysuckiej i druga linia 
kolejki wąskotorowej o szerokości toru 760 mm – Kysucka Lesna Železnica 
(która połączona jest z Orawską Kolejką Leśną). I znów udaliśmy się w ko-
lejną podróż niezwykle ciekawym pociągiem – złożonym z dwóch wagonów 
“letniaków” oraz dwóch lokomotywek spalinowych DH120 (jedna z przodu 
i jedna z tyłu). Wkrótce wyjaśniło się, dlaczego takie jest zestawienie pociągu. 
Podczas jazdy do stacji Chmura pociąg kilkakrotnie zmieniał kierunek wspina-
jąc się pod górę na odcinkach toru ułożonych zygzakowato i tu ciekawostka – 
pociąg nie posiadał hamulca zespolonego, lecz na każdym z dwóch wagoników 
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znajdował się hamulcowy obsługujący hamulec ręczny. Mogliśmy podziwiać 
wprawę, z jaką hamulcowi obsługiwali hamulce ręczne podczas zatrzymania 
pociągu przy zmianie kierunku oraz podczas powrotnej jazdy po spadku. I tu 
znów zachwycaliśmy się pięknymi widokami beskidzkich lasów.

Orawska Kolejka Leśna wśród beskidzkich lasów

Do Vychylovki wróciliśmy po dziewięćdziesięciu minutach jazdy i wkrótce 
wyruszyliśmy do miejsca, które było ostatnim punktem wycieczki, do Zamku 
Orawsky Hrad. Zamek zbudowany jest na wysokiej skale górującej nad doliną 
rzeki Orawy i miejscowością Orawsky Podzamok. Grupę oprowadzała pani 
przewodnik, a sam zamek okazał się historycznie interesującym i jednocześnie 
inspirującym miejscem. Co prawda pani przewodnik opowiadała w języku 
słowackim, ale nie stanowiło to dla naszej grupy problemu. Jak wynikało ze 
zbiorów jednej z ekspozycji, na zamku kręcono sceny do wielu filmów, m.in. 
tutaj kręcono sceny jednego z odcinków serialu „Janosik” z 1973 roku w re-
żyserii Jerzego Passendorfera. 
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Zwiedzanie zamku i zgromadzonych zbiorów było ostatnim punktem progra-
mu wyjazdu, wieczorem pełni wrażeń, lekko zmęczeni wyruszyliśmy w podróż 
powrotną, by zgodnie z planem po dwóch godzinach jazdy dotrzeć do Krakowa.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Mutka
Przewodniczący Krakowskiego Koła Kolejarzy

Wyjazd krajoznawczy w Tatry Niżne

Wczesnym rankiem 16 czerwca 2018 r. grupa członków naszego Oddziału 
wyruszyła na kolejną w tym sezonie wycieczkę górską w celu zdobycia szczytu 
o nazwie Salatyn (1630 m n.p.m.) położonego na obszarze Parku Narodowego 
Niżne Tatry.

Górska wspinaczka

Podróż rozpoczęła się w Skawinie, skąd uczestnicy autokarem udali sie 
w prawie trzygodzinną podróż zakończoną w niewielkiej miejscowości Lip-
tovská Lúžna na Słowacji w powiecie Rużomberk. Stąd wyruszono w 17,5 
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km trasę, pokonując różnicę wzniesień 1,2 km. Punkty pośrednie wyprawy 
to Ráztocké Sedlo (1233 m n.p.m.) i przełęcz w Grupie Salatynów, skąd roz-
pościerała się piękna panorama okolicznych gór. Po dość stromym i długim 
podejściu uczestnicy dotarli na zielony szczyt Salatyn, gdzie można było od-
począć i zregenerować siły. 

Dalsza trasa, prowadząca zielonym szlakiem przez 7,5-kilometrową Dolinę 
Ludrovską do wsi Ludrová, biegła przez dość mocno porośnięty stromy stok 
masywu Salatynu, co niezwykle urozmaiciło wędrówkę i nie raz przerodziło 
się w „zabawę” w poszukiwaniu szlaku. Ludrová, będąca końcowym punktem 
wyprawy, położona jest u ujścia Doliny Ludrowskiej u podnóża Tatr Niżmnych. 
Stąd uczestnicy udali się w drogę powrotną – zmęczeni, ale pełni wrażeń i za-
dowoleni z pieknej wyprawy.

Opracowanie: Beata Toporska
Prezes Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.

Zdjęcie: Piotr Toporski

Wspólne wyjście do teatru i kina członków Oddziału

W czercu br. nasz Oddział wraz z Kołem w GDDKiA Oddział w Krakowie 
zaprosił członków Oddziału i jego sympatyków na spotkania integracyjne: 
„Spotkajmy się w Teatrze Słowackiego” i „Wybierzmy się razem do kina”.

W dniu 23 czerwca br. wybraliśmy się do Teatru Słowackiego na spek-
takl pt. „Zagraj to jeszcze raz Sam”, a po spektaklu zdecydowaliśmy się na 
spacer po Krakowie. Pierwszą część spaceru zakończyliśmy rozmowami 
przy kolacji, wspominając wydarzenia organizowane przez Oddział: semi-
naria i wyjazdy techniczne z poprzednich lat. Okazało się, że na telefonach 
komórkowych zachowało się wiele zdjęć, utrwaliły się także dowcipne 
sytuacje, które powodowały uśmiech na twarzach wszystkich uczestników. 
Chwile mijały szybko, a ponieważ wieczór nie zachęcał do powrotu do 
domu, skierowaliśmy swoje kroki nad Wisłę, gdzie trwały przygotowania 
do corocznych “Wianków nad Wisłą”. Pięknie oświetlone mosty olśniewały 
swoim widokiem, po tak uroczym wieczorze pożegnaliśmy się przy Kładce 
Bernatce. 
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Wspólna kolacja przed spektaklem w Teatrze Słowackiego

W dniu 28 czerwca br. wybraliśmy się na wspólne wyjście do kina. Spo-
tkaliśmy się o godz. 17.30 przed seansem w kawiarni Camelot, gdzie przy 
kawie i słodkich deserach spędziliśmy czas w miłej atmosferze, czekając na 
pozostałych uczestników spotkania. Rozmawialiśmy o ostatnich wspólnych 
spotkaniach, planując kolejne wydarzenia w bieżącym roku. Po tym miłym spo-
tkaniu, o godz. 19.00 udaliśmy się do kina ARS na seans filmowy „OCEAN’S 
8”. Po seansie oczywiście nie obeszło się bez spaceru po Rynku, który nocą, 
nawet przy deszczowej pogodzie jest urokliwy i ma swój niepowtarzalny klimat. 

Opracowanie: Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie

45. Konkurs prac dyplomowych rozstrzygnięty!

Oddział SITK RP w Krakowie już po raz 45 zorganizował Konkurs na 
najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni 
wyższych Krakowa. W konkursie wzięły udział prace inżynierskie i magi-
sterskie (I i II stopnia), które zostały obronione w okresie 01.01-31.12.2017 
i spełniały wymagania Regulaminu Konkursu. Na konkurs wpłynęło 18 prac 
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z dwóch Uczelni Krakowskich: Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Do konkursu zakwalifikowano 15 prac, które zostały przydzielone 
do grup tematycznych. W ramach prac magisterskich zgłoszono: 1 pracę do 
grupy Infrastruktura Transportu oraz 7 prac do grupy Procesy Transportowe. 
W ramach prac inżynierskich zgłoszono: 2 prace do grupy Infrastruktura 
Transportu oraz 5 prac do grupy Procesy Transportowe.

Prace oceniane były przez specjalistów praktyków z poszczególnych dzie-
dzin, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez 
Sąd Konkursowy, w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu. 
Każda praca oceniana była nienależnie przez dwóch sędziów. Sąd Konkursowy 
na posiedzeniach w dniu 30 kwietnia oraz 7 maja 2018 r., po analizie opinii 
specjalistów, promotorów oraz zapoznaniu się z poszczególnymi pracami na-
desłanymi na konkurs, ocenił i przyznał lokaty w każdej z kategorii.

Przewodniczącym Sąd Konkursowego był Andrzej Kollbek – Zastępca 
Dyrektora GDDKiA O/Kraków, a członkami:

–  Józefa Majerczak – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, Członek 
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2009-2015,

 –  Mariusz Szałkowski – Członek Zarządu Oddziału SITK RP w Kra-
kowie, Wiceprezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie ds. Eksploatacji 
i Rozwoju,

 –  Grzegorz Dyrkacz – I Zastępca Prezesa Oddziału SITK RP w Krakowie 
Członek Zarządu MPK S.A. w Krakowie ds. Zarządzania Przewozami,

 –  Zbigniew Marzec – Wiceprezes Oddziału SITK RP w Krakowie, Prezes 
Zarządu PNUIK w Krakowie Sp. z o.o.,

 –  Konrad Gawłowski – Zastępca Dyrektora Regionu Południowego ds. 
projektów unijnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

 –  Krzysztof Łata – Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania GDDKiA,
 –  Beata Toporska – Członek Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie, 

Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów RUiBD Sp. z o.o.,
 –  Marek Błeszyński – Członek Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie,
 –  Bożena Bernasik – Zastępca Dyrektora – Główny Technolog GDDKiA 

O/Kraków,
 –  Piotr Sroczyński – Naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA O/

Kraków,
 –  Łukasz Aurzecki – Zastępca Naczelnika Wydziału Technologii GDD-

KiA O/Kraków.
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Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom 
odbyła się dniu 25 maja 2018 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. 
W uroczystości uczestniczył Rektor Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. 
inż. Jan Kazior, swą obecnością uroczystość uświetnili: Prezes Honorowy SITK 
RP prof. Wiesław Starowicz, Członek Honorowy SITK RP Anna Bryksy oraz 
przedstawiciele Zarządu Oddziału: I Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz i Sekretarz 
Janina Mrowińska.

W uroczystości udział wzięło 14 uczestników konkursu oraz dwóch pro-
motorów: dr inż. Piotr Zieliński i dr inż. Anton Pashkevich. Wszystkich przy-
byłych w ciepłych słowach powitała Prezes Józefa Majerczak, nastepnie głos 
zabrał prof. Wiesław Starowicz, który przekazał zebranym garść informacji 
o Stowarzyszeniu i jego roli.

Głos zabrał również JM Rektor Politechniki Krakowskiej – prof. Jan Kazior, 
który podkreślił przyszłą rolę absolwentów – uczestników konkursu w kształto-
waniu zrównoważonego transportu we współczesnych aglomeracjach miejskich.

Przewodniczący Sądu Konkursowego Andrzej Kollbek wymienił autorów, pro-
motorów i tytuły wszystkich zgłoszonych prac, a następnie ogłosił wyniki konkursu.

Laureatami konkursu w grupie prac magisterskich zostali:
W kategorii Procesy Transportowe:
− I miejsce – praca autorstwa Gabrieli Kołodziej nt.: „Analiza jakości 

usług przewozowych realizowanych przez prywatnych przewoźników 
na ciągu komunikacyjnym Gmina Alwernia – Kraków”, promotor – 
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz,

− II miejsce – praca autorstwa Krystiana Baneta nt. „Kształtowanie opty-
malnego systemu transportu zbiorowego w miastach średniej wielkości 
na przykładzie Częstochowy”, promotor – dr hab. inż. Andrzej Szarata, 
prof. PK,

W tej grupie wyróżnione zostały prace:
− Szczepana Barnasia i Aleksandry Głowa nt.: „Analiza możliwości wy-

korzystania łącznic kolejowych na obszarze Krakowa dla potrzeb ruchu 
pasażerskiego”, promotor – dr inż. Marek Bauer,

− Joanny Stachurki nt.: „Analiza jakości przewozów pasażerskich reali-
zowanych na odcinku Miechów – Kraków”, promotor – dr inż. Walde-
mar Parkitny.

 W kategorii Infrastruktura Transportu wyróżniono pracę Piotra Worwa 
i Damiana Bogunia nt.: „Ocena skuteczności i uwarunkowań stosowania innowa-
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cyjnych metod kompleksowej ochrony otoczenia drogi przed hałasem”, promotor 
– dr inż. Krystian Woźniak.

Laureatami konkursu w grupie prac inżynierskich zostali:
W kategorii Infrastruktura Transportu nagrodzono prace:
− I miejsce – praca autorstwa Aurelii Mach i Karoliny Kosteckiej nt: „Ocena 

wpływu dodatku ścinek gontów papowych na właściwości mieszanek mi-
neralno-asfaltowych”, promotor – dr inż. Piotr Zieliński,

− II miejsce – praca autorstwa Macieja Rochel nt.: „Koncepcja modernizacji 
linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice Ligota-Orzesze (km 0,659-
18,630) wraz z dobudową drugiego toru”, promotor – dr hab. inż. Juliusz 
Sołkowski.

W tej grupie wyróżniono pracę autorstwa Marcina Piegzy nt.: „Ocena ozna-
kowania poziomego o zwiększonej odblaskowości przez użytkowników dróg na 
przykładzie drogi krajowej DK28 (Limanowa-Mszana Dolna)”, promotor – dr inż. 
Anton Pashkevich.

W kategorii Procesy Transportowe nie przyznano nagród i wyróżnień.

Laureatki I miejsca w grupie prac inżynierskich w kategorii „Infrastruktura transportu”: Aurelia Mach i Karolina Kostecka 
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Laureat II miejsca w grupie prac magisterskich w kategorii „Procesy Transportowe” – Krystian Banet

Wspólne pamiątkowe zdjęcie w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej
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Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody oraz czasopismo „Transport 
Miejski i Regionalny”. Laureaci I miejsc otrzymali bon na bezpłatny udział 
w wybranej konferencji organizowanej przez Oddział z możliwością prezen-
tacji wyników pracy dyplomowej ważny przez rok. Laureaci II miejsc w ka-
tegorii Procesy Transportowe otrzymali bon na bezpłatną roczną prenumeratę 
czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”, Laureaci II miejsc w kategorii 
Infrastruktura Transportu otrzymali bon na bezpłatną roczną prenumeratę 
czasopisma „Przegląd Komunikacyjny”, a wyróżnieni bon na bezpłatną pół-
roczną prenumeratę czasopisma „Przegląd Komunikacyjny”. Wszyscy pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe upominki. Zarząd MPK S.A. 
w Krakowie ufundował dla nagrodzonych szklane, ręcznie wykonane przez 
artystę statuetki autobusów MPK w Krakowie z dedykacją dla wyróżnionych.

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

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

Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi 
PK za umożliwienie zorganizowania uroczystości na Politechnice Krakow-
skiej  

Zdjęcia: Danuta Schwertner

IV Piknik TranSPORTOWY

IV Rodzinny Piknik tranSPORTOWY odbył się w słoneczną i prawdziwie 
letnią sobotę 16 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Ochojnie. Tradycyjnie 
organizacją wydarzenia, przygotowanego dla wszystkich członków Oddziału 
SITK w Krakowie oraz ich rodzin, zajęli się członkowie Koła w Politechnice 
Krakowskiej z Prezes Koła – Sabiną Puławską-Obiedowską na czele. Wsparcie 
koleżanek i kolegów, a szczególnie Krzysztofa Francuza, Urszuli Dudy-Wiertel, 
Pauliny Sapoń, Tomasza Kulpy i Aleksandry Ciastoń-Ciulkin z Koła w PK dało 
wymierne korzyści w postaci wspaniale zorganizowanego Pikniku, w którym 
wzięło udział ponad 70 osób (w tym 35 dzieci). Na wszystkich uczestników 
czekały wyśmienite potrawy z grilla, poczęstunek na stole w postaci przekąsek, 
owoców i napojów. 
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Wspólne zdjęcie z Trambusiem

Konkurencja toczenia na czas opony autobusowej
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Największym powodzeniem cieszyły się atrakcje dla dzieci w postaci dmu-
chanych zjeżdżalni (na których momentami robiło się tłoczno), malowania 
twarzy. Była również możliwość dokładnego obejrzenia autobusu napędza-
nego gazem, który dzięki uprzejmości firmy Mobilis Sp. z o.o., przywiózł 
uczestników na Piknik tranSPORTOWY. Swoją obecnością zaskoczył również 
uczestników TRAMBUŚ (oficjalna maskotka MPK S.A. w Krakowie), który 
przyjechał na Piknik prosto z zajezdni tramwajowej.

Niezmiennym dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy przepro-
wadzone na boisku: toczenie opony, zamiatanie melona miotłą, przeciąganie 
liny. Wszystkie dzieci obecne na Pikniku TranSPORTOWYM zostały hojnie 
obdarowane przez organizatorów. Odbył się również tradycyjny mecz piłki 
nożnej o puchar Prezesa Koła PK. Zwycięstwo odniosła drużyna niebieskich 
w składzie: Krzysztof Solecki, Tadeusz Mrowiński i Adam Stefanowicz. Gratu-
lujemy również drużynie przeciwnej, która dzielnie walczyła do samego końca! 

Piękna wiosenno-letnia pogoda dopisała, a atmosfera była niepowtarzalna. 
Zarówno dzieci jak i dorośli bawili się znakomicie. Już nie możemy doczekać 
się kolejnego rodzinnego spotkania pod szyldem SITK RP Oddział w Krakowie.

IV Rodzinny Piknik tranSPORTOWY został uwieczniony na filmie przygo-
towanym przez naszego kolegę – sympatyka SITK – Mateusza Hyrca. Film moż-
na obejrzeć na portalu YouTube pod linkiem: https://youtu.be/Grk7n043Mhc.

Opracowanie i zdjęcia: Paulina Sapoń
Koło w Politechnice Krakowskiej

Wyjazd techniczno-turystyczny Koła Grodzkiego do 
Malborka, Gdańska i Gdyni

Część techniczna wyjazdu
W dniach 9-11 czerwca 2018 r. Koło Grodzkie zorganizowało dla członków 

Oddziału wyjazd techniczno-turystyczno – integracyjny do Malborka, Gdańska 
i Gdyni. Członkowie MOIIB i SITK w liczbie 24 osób wyjechali rano w dniu 
9 czerwca pociągiem pendolino do Malborka, gdzie zwiedzili odrestaurowa-
ny Zamek Krzyżacki, zapoznając się nie tylko z jego wielowiekową historią, 
ale także z problemami jego odbudowy. Następnie autokarem przejechali do 
Gdańska, gdzie spędzili kolejne dwa dni wypełnione programem technicznym 
i turystycznym. 
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Program techniczny w Gdańsku rozpoczęto od wizyty w Biurze Rozwoju 
Gdańska (BRG), podczas której wygłoszone zostały dwie prelekcje. Najważ-
niejszy miejski dokument strategiczny „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” omówiła dyrektor 
Biura p. Edyta Damszel-Turek, natomiast plany rozwoju układu transportowe-
go miasta przedstawił Krzysztof Maciasz, członek Zespołu Transportu Biura 
Rozwoju Gdańska. 

Zwrócona została uwaga na zupełnie nowe podejście do prac nad dokumen-
tem Studium, które zostało uchwalone przez Radę Miasta Gdańska w kwiet-
niu 2018 r. Powołana została Rada Studium celem merytorycznego wsparcia 
projektantów z BRG – w jej skład weszli politycy samorządowi oraz eksperci, 
którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki: 
architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, 
ekologicznym. Nowością było również wprowadzenie nowych etapów prac 
nad stadium, tj. etapu informacyjnego i etapu określania wyzwań i problemów. 

Na szczególną uwagę zasługują warsztaty, na których członkowie Rady 
Studium, eksperci z różnych dziedzin życia miasta, radni miejscy i dzielnicowi, 
projektanci z BRG wspólnie z mieszkańcami podczas spotkań określali główne 
problemy, cele i wizje rozwojowe Gdańska oraz proponowali rozwiązania. Było 
to wyrazem uspołecznienia procesu prac nad Studium. 

W ramach omówienia Studium przedstawiona została diagnoza stanu ist-
niejącego i trendów oraz cele, wizja i model rozwoju przestrzennego Gdańska 
w metropolii, z funkcjami dominującymi: mieszkaniowo-usługowymi oraz 
portowo-przemysłowymi. Zarysowano: zapotrzebowanie miasta na nową za-
budowę, chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funk-
cjonalno-przestrzennej i obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod 
zabudowę wraz z bilansem terenów, rewitalizacja zdegradowanej zabudowy. 

Podano przesłanki kształtowania rozwoju systemu transportowego Gdańska 
wynikające z dokumentów strategicznych miasta i województwa. Przedstawio-
ne zostały wyniki kompleksowych badań ruchu, wskazujące na postępujący 
wzrost ruchliwości mieszkańca (do 2,1 podróży na dobę w 2016 r.), stabilizację 
udziału ruchu pieszego w podróżach (21%), wzrost ruchu rowerowego do 6%, 
słabnący udział komunikacji zbiorowej w podróżach (32%) i dominujący udział 
samochodów osobowych (41% w 2016 r.). Stosunkowo duży udział rowerów 
w podróżach wynika z przyjętej „Polityki rowerowej Gdańska” i konsekwentne 
realizowanie systemu tras rowerowych – już obecnie łączna ich długość wynosi 
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ok. 600 km (w tym 117 km to wydzielone trasy dla rowerzystów). W prze-
liczeniu na mieszkańca jest to najwięcej spośród dużych polskich miast. 

Przedstawiona została ewolucja rozwiązań planistycznych transportu 
(zarówno sieci drogowo-ulicznej jak i sieci tramwajowej) w kolejnych doku-
mentach z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Wskazano na główne 
dylematy planistyczne: obsługa transportem zbiorowym południowych dziel-
nic Gdańska oraz dolnego tarasu zabudowy, rozwój systemu transportowego 
w kierunku zachodnim, rola węzłów integracyjnych, wymogi parkingowe dla 
inwestycji, standard ulicy.

W ramach dyskusji podniesiono kwestię polityki planistycznej miasta 
w stosunku do zamierzeń deweloperów budownictwa mieszkaniowego, wpły-
wu procesów suburbanizacji na funkcjonowanie systemu komunikacyjnego, 
strefowanie wskaźników parkowania, problemy wynikające z braku możliwości 
wykształcenia pełnej obwodnicy drogowej oraz sposobu etapowania rozwoju 
sieci tramwajowej w sytuacji dużych pochyleń terenu pomiędzy dolnym i gór-
nym tarasem miasta. Wskazano przykłady małego potoku przesiadkowego na 
niektórych wybudowanych węzłach zintegrowanych.

Objazd obiektów budowlanych Gdańska, prowadzony przez Macieja 
Berendta, prezesa Biura Inżynierii Komunikacyjnej rozpoczęto od Stadionu 
Arena Energa realizowanego w okresie od czerwca 2009 r. do lipca 2011 r. 
dla potrzeb przeprowadzonych w 2012 r. mistrzostw Europy w piłce nożnej. 
Konieczna była wymiana gruntów na terenie poprzednio użytkowanym jako 
ogródki działkowe: wywieziono blisko 1,2 mln m³ torfu i w to miejsce wbu-
dowano 1,3 mln m³ gruntu nośnego. Projektantem stadionu była niemiecka 
firma Rhode-Kellermann-Wawrowsky; w projektowaniu konstrukcji uczest-
niczyli pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej. Dokumentacja budow-
lana stadionu liczyła 92 tomy. Architektura stadionu nawiązuje do formy 
bursztynu mieniącego się odcieniami jasnych i ciepłych barw. Konstrukcja 
stalowa dachu składa się z 82 wręgów, każdy o wadze 66 ton. Pozostałe kon-
strukcje pochłonęły ok. 60 tys. m³ żelbetu. Dwupoziomowe trybuny otacza 
samonośna konstrukcja zadaszenia połączonego z fasadami pokrytymi 18 
tys. płytek z poliwęglanu komorowego. Stadion ma wymiary 236 x 203 x 45 
metrów i pojemność 41 620 miejsc dla widzów. Wokół obiektu zlokalizowa-
no parkingi dla 2171 samochodów osobowych i 74 autokarów. Wykonawcą 
stadionu było konsorcjum firm: Hydrobudowa Polska – Alpine Bau, a koszt 
budowy wyniósł 864 mln zł. 
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Omówiono sposób obsługi komunikacyjnej stadionu: powiązania parkingów 
z otaczającym układem ulic, linie tramwajowe i autobusowe oraz Szybkiej 
Kolei Miejskiej, uruchamianej doraźnie. 

Kolejnym obiektem na trasie zwiedzania był tunel im. ks. abp. Tadeusza 
Gocłowskiego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Tunel ten o długości 1377,5 m 
stanowi element Trasy Słowackiego. Łączy zachodnią część miasta (Osiedle 
Letnica) z Wyspą Portową, (rejon Westerplatte i Portu Północnego). Trasa 
Słowackiego, wraz z Trasą Sucharskiego stanowi tzw. ramę komunikacyjną 
Gdańska. Tunel umiejscowiony jest nieco poniżej ujścia Kanału Kaszubskiego 
do Martwej Wisły, która w tym miejscu ma szerokość 200 m. Tunel w naj-
głębszym miejscu przebiega pod dnem rzeki 35 metrów poniżej lustra wody. 
Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce posiadającym tunel wydrążony 
pod rzeką. Dzięki budowie tunelu pobliskie tereny stały się atrakcyjnym 
miejscem dla nowych inwestycji mieszkaniowych, usługowych, logistycznych 
oraz produkcyjnych. 

Wykonawcą inwestycji była hiszpańska firma Obrascon Huarte Lain. 
Okres budowy trwał od października 2011 r. do marca 2016 r. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 1,45 mld złotych, z czego 1,15 mld zł pochodziło z Unii 
Europejskiej. Tunel wykonany został z użyciem maszyny drążącej TBM, zbu-
dowanej w Niemczech, z tarczą o średnicy 12,6 m (największa maszyna tego 
typu użyta w tym czasie w Polsce). 

Tunel przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów, ale jeden dzień 
w roku (sobota) dopuszczony jest ruch rowerowy w tunelu. W 2017 r. z tunelu 
korzystało średnio 25,2 tys. pojazdów na dobę i 720 tys. w miesiącu. Dzięki 
bezpośredniemu połączeniu Trasy Słowackiego z Trasą Sucharskiego oraz 
Obwodnicą Południową możliwe było wyprowadzenie poza ścisłe centrum 
ciężkiego ruchu tranzytowego. Omówiono wpływ tunelu na rozkład ruchu w tej 
części miasta (natężenie ruchu w Śródmieściu Gdańska spadło o ponad 20%) 
oraz działania usprawniające dojazd do tunelu od strony zachodniej, w sytuacji 
pojawiających się zatorów w ruchu. 

Wobec problemów ze śliskością jezdni (występujących w warunkach zimo-
wych) z wyjazdem z tunelu na sąsiadujące rondo zdecydowano budowę w 2018 
roku systemu zraszania solanką lub podgrzewania jezdni. 

 Następnie uczestnicy wyprawy zwiedzili zlokalizowany w Porcie Gdańskim 
morski głębokowodny terminal kontenerowy DCT (Deepwater Container 
Terminal) objeżdżając z pilotem tereny: parkingu, bocznicy kolejowej, maga-
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zynów oraz nabrzeży T1 i T2. Terminal DCT jest największym i najszybciej 
rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym termina-
lem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio 
zawijają statki z Dalekiego Wschodu.

Roczna przepustowość terminala wynosi 3 mln TEU (jednostka równoważ-
na objętości standardowego kontenera o długości 20 stóp); w 2017 r. terminal 
przeładował ok. 1,7 mln TEU. Cały teren obejmuje obszar 71 ha; powierzchnia 
składowa może pomieścić 55 tys. TEU, w tym ponad tysiąc stanowisk dla 
kontenerów chłodniczych. Nabrzeże ma łączną długość 1300 m i głębokość 
do 17 m. Bocznica kolejowa ma 4 tory o łącznej długości 2,5 km. 

Terminal jest wyposażony w 11 suwnic nabrzeżowych STS ora 35 dźwi-
gów RTG. Rocznie obsługuje ponad 460 statków, w tym 100 największych na 
świecie kontenerowych statków oceanicznych. Terminal rozpoczął działalność 
w 2007 r. i stale się rozbudowuje – ostatnio doposażono istniejące głębokowodne 
nabrzeże przeładunkowego T2 w dodatkowy sprzęt, zwiększono powierzchnię 
placów składowych, zautomatyzowano kompleks bramowy dla samochodów 
ciężarowych oraz znacząco podniesiono intermodalną zdolność operacyjną 
na kolei. Planowany jest rozwój Portu Północnego w kierunku wschodnim, 
co napotyka na opór mieszkańców dzielnicy Stogi. Deweloperem WTC jest 
Grupa Goodman będący największym na świecie właścicielem i zarządzającym 
powierzchniami przemysłowymi i biznesowym w Europie Kontynentalnej, 
Wielkiej Brytanii, Australii oraz regionie Azji Pacyficznej. 

Terminal zaczął obsługiwać kontenerowce klasy E o pojemności 15.500 
TEU należące do największych linii kontenerowych świata. W czasie zwie-
dzania terminalu dokonywane były przeładunki z kontenerowca należące do 
duńskiego operatora Maersk Line, posiadającego największe statki na świecie. 

Po opuszczeniu terminalu DCT przejechano Trasą Sucharskiego łączącą Port 
Północny z południową obwodnicą Gdańska (odcinek drogi ekspresowej S7). 
Elementem tej trasy jest Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II przekraczający 
Martwą Wisłę, budowany w latach 1999-2001. Przez kolejnych kilkanaście lat, 
tj. do czasu zrealizowania całej Trasy Sucharskiego oraz wybudowania tunelu 
pod Martwą Wisłą, przepustowość tego mostu była w bardzo małym stopniu 
wykorzystywana. Projektantem mostu był Krzysztof Wąchalski. Generalnym 
wykonawcą mostu była francuska firma Demathieu et Bard, a jednym z pod-
wykonawców był Mostostal Puławy S.A (wytworzenie i montaż 2,4 tys. ton 
konstrukcji stalowej mostu). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 160 mln zł. 
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Most jest jednopylonową podwieszoną konstrukcją o długości całkowitej 
381 m, rozpiętości najdłuższego przęsła 230 m i szerokości pomostu 20,3 m. 
W przekroju poprzecznym pomost zespolony składa się z dwóch dźwigarów 
stalowych oraz współpracującej płyty pomostu grubości 23 cm. Wysoki na 97 m 
pylon zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową w kształcie zbliżonym do 
litery A. Przy budowie mostu podwieszonego po raz pierwszy w Polsce zastoso-
wano montaż wspornikowy. Do czasu oddania do ruchu wrocławskiego Mostu 
Rędzińskiego był to największy polski most podwieszony na jednym pylonie. 
Architektura obiektu została wpisana w portowo-stoczniowe tło nadmotław-
skiego miasta. Konstrukcja mostu była wyrazem koncepcyjnej i technologicznej 
odwagi i jako taka została w 2002 roku uznana za „Dzieło Mostowe Roku”.

Kolejnym celem objazdu była Pomorska Kolei Metropolitalna (PKM), 
w ramach którego zwiedzono dwa przystanki PKM: Gdańsk Brętowo oraz 
Gdańsk Port Lotniczy im. L.Wałęsy. PKM została wybudowana w latach 
2013–2015: odbudowywana w miejscu istniejącej w latach 1914–1945 jedno-
torowej Kolei Kaszubskiej na odcinku Wrzeszcz-Kiełpinek oraz budowana na 
odcinku Kiełpinek-Rębiechowo. Długość dwutorowej linii wynosi 18 km plus 
1,5 km łącznik w kierunku Kościerzyny. 

W marcu 1945 roku wycofujące się z Gdańska niemieckie wojska wysadziły 
największe z wiaduktów, a w 1946 r. tory zostały zdemontowane. W latach 70. 
XX wieku pojawiały się pomysły odbudowy dawnej linii, ale ówczesne wła-
dze uznawały to za bezzasadne. W 2005 r. pojawiło się pierwsze opracowanie 
dotyczące budowy kolei metropolitalnej w Trójmieście jako alternatywy dla 
ruchu samochodowego. W 2010 r. Sejmik Województwa Pomorskiego powołał 
spółkę PKM S.A., w celu przygotowania i realizacji projektu Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. 

Pomorska Kolej Metropolitalna to największa inwestycja infrastrukturalna 
w historii Samorządu Województwa Pomorskiego. Nowa linia kolejowa połą-
czyła Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy i dalej łączy się 
z istniejącą linią kolejową Gdynia-Kościerzyna, zapewniając bezprzesiadkowy 
dojazd koleją z Kaszub. Na linii zlokalizowanych jest 8 przystanków, z których 
6 pełni funkcję węzłów w pełni zintegrowanych z istniejącą komunikacją tram-
wajową i autobusową i dających możliwość pozostawienia auta bądź roweru 
na parkingu i kontynuacji podróży pociągiem. Podstawą projektu było rozwią-
zanie wyłonione w ramach konkursu otwartego, w którym uczestniczyło 12 
zespołów. Rekomendowaną do realizacji pracę Biura Projektów Budownictwa 
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Komunalnego S.A. w Gdańsku oceniono najwyżej za wykreowanie jedno-
znacznego znaku plastycznego w przestrzeni Gdańska. Wyraziste dominanty 
przestrzenne akcentują główne wejścia do przystanków. Czerwono-brunatne 
pawilony przy przystankach nawiązują swą barwą do tworzyw stosowanych 
w przemyśle stoczniowym i w architekturze portowej, tak jak kolorystyka ele-
wacji Europejskiego Centrum Solidarności oraz Muzeum II Wojny Światowej. 

Wykonawcą PKM było polsko-hiszpański konsorcjum firm: Budimex 
S.A. i Ferrovial Agroman S.A. Koszt budowy PKM wyniósł 720 mln (w 
85% sfinansowany przez Unię Europejską), co daje wskaźnik zł 40 mln za 1 
km. Stosunkowo wysoki koszt wynikał z konieczności rozbiórki masywnych 
przyczółków wiaduktów pozostałych po starej kolei oraz szerokiego wachlarza 
rozwiązań architektonicznych.

Wykonano 3 mln m3 robót ziemnych, wzniesiono 41 obiektów inżynierskich, 
w tym: wiadukty kolejowe – 17, wiadukty drogowe – 5, kładki dla pieszych – 
4, przepusty i przejścia pod torami – 15. Maksymalne pochylenie linii wynosi 
34 promile a maksymalna prędkość pociągów – 120 km/h. W ramach tzw. na-
sadzeń zastępczych (za blisko 20 tys. drzew i krzewów wyciętych w związku 
z budową) PKM posadziła 75 tysięcy drzewek i sadzonek leśnych na terenie 
Gdańska i okolic. Do obsługi przewozów zakupiono 10 sztuk spalinowych 
zespołów trakcyjnych firmy Pesa Bydgoszcz S.A. Przewozy na PKM stale 
rosną – w 2017 r. obsłużono ponad 3 miliony pasażerów. 

Zwiedzono również przystanek PKM Brętowo, modelowo rozwiązujący 
integrację komunikacji regionalnej z miejską – przesiadka z pociągu na tramwaj 
odbywa się na wspólnym peronie. Ponadto pod przystankiem PKM znajduje 
się przystanek autobusowy oraz parking „Park and Ride” i „Park and Bike”.

Drugi ze zwiedzanych przystanków – Gdańsk Port Lotniczy usytuowany 
jest na najdłuższym obiekcie mostowym na linii PKM – jest to 25 przęsłowa 
940-metrowa estakada zlokalizowana obok terminala nr 2, z którym przysta-
nek jest bezpośrednio i bezkolizyjnie połączony kładką nadziemną. Tuż obok 
przystanku znajdują się terminale autobusowe oraz dalej – rozległe tereny 
parkingów dla samochodów osobowych. Oceniono trafność rozwiązań kon-
strukcyjno-funkcjonalnych budynku terminalu.

Zachodnią Obwodnicą Trójmiejską (jako droga ekspresowa S6) dojecha-
no do Trasy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Była to najbardziej oczekiwana 
inwestycja drogowa w Gdyni, gdyż połączyła Port Promowy i Kontenero-
wy, stocznię oraz bazę Marynarki Wojennej z obwodnicą Trójmiasta i za jej 
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pośrednictwem – z autostradą A1. Potrzeba budowy trasy wynikała z braku 
sprawnego i bezpośredniego połączenia obsługującego ruch ciężkich pojazdów 
pomiędzy rozwijającym się wciąż portem, a drogami dla kołowego transportu 
ładunków . Trasy o długości 5,4 km budowana była z kilkoma przerwami od 
1974 do 2008 roku. Ostatecznie koszty inwestycji wraz z wykupami terenów 
wyniosły 280 mln zł. Miasto musiało wykupić 49 nieruchomości, które unie-
możliwiałyby prowadzenie inwestycji. Od 2005 r. budowę współfinansowała 
Unia Europejska w kwocie 173 mln zł. 

Wskazano na dylematy planistyczno-projektowe tej trasy: warianty przebie-
gu, etapowanie, budowa wiaduktów czy tunelu, wskazano na walory krajobra-
zowe zrealizowanego rozwiązania. Gdynia nie ustaje w staraniach, by zmienić 
status Trasy Kwiatkowskiego z drogi gminnej na drogę krajową, gdyż Trasa jest 
częścią korytarza transportowego północ-południe, z połączeniem promowym 
Gdynia-Karlskrona (Szwecja). Obecnie Gdynia ponosi kolejne wysokie koszty 
napraw drogi eksploatowanej głównie przez zmierzające do portu ciężarówki.

Stadion Arena Energa
Źródło: https://en.wikipedia.org
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Rozładunek statku kontenerowego w terminalu DCT w Gdańsku

Uczestnicy na przystanku PKM Brętowo przed pawilonem 
o charakterystycznym kolorze
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Zapoznano się z planowanymi inwestycjami drogowymi i kolejowymi 
związanymi z rozbudową Portu w Gdyni. Inwestycje te wynikają głównie 
z realizacji planów przeniesienia przystani statków promowych i wycieczko-
wych na zewnątrz obecnego akwenu portowego. Port w Gdyni położony na 
Pobrzeżu Kaszubskim jest trzecim co do wielkości portem morskim w Polsce 
(po Gdańsku i Szczecinie). Obecnie kosztem 27 mln zł przebudowuje się obrot-
nicę, która zapewni parametry nawigacyjne umożliwiające zawijanie do Portu 
Gdynia statków kontenerowych o długości do 400 metrów. Pierwszy etap prac 
nad nowym terminalem kontenerowym oraz nabrzeżem dla wycieczkowców 
potrwa do 2020 r. i pochłonie w sumie ok. 200 mln zł; ponad 90 mln zł stanowić 
będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

    
Opracowanie i zdjęcia: Andrzej i Wiesława Rudniccy

Koło Grodzkie i Koło w Politechnice Krakowskiej

Część turystyczna – zwiedzanie zabytków, muzeów, integracja
Pierwszym miejscem na mapie programu tyrustycznego wyjazdu technicz-

no-integracyjnego zorganizowanego dla członków Oddziału przez koło Grodz-
kie był Malbork, gdzie uczestnicy zwiedzili Zamek Krzyżacki. W pięknych, 
zabytkowych salach na terenie zamku uczestnicy zjedli obiad w restauracji 
„Piwniczka”.

Po godz. 14-ej rozpoczęliśmy zwiedzanie zamku z przewodnikiem, które 
trwało ok. 3 godziny. Uczestnicy weszli na teren zamku Bramą Nową, zrekon-
struowaną w 2013 roku.

Zamek Malbork to arcydzieło architektury obronnej i rezydencjonalnej 
późnego średniowiecza – jest największym gotyckim zespołem zamkowym na 
świecie, zajmuje pow. 21 ha, łączna kubatura budynków przekracza 250 tys. 
m3. Zbudowany z 50 mln cegieł jest uważany za największą budowlę ceglaną 
wzniesioną rękami człowieka. Posiada 10 km murów obronnych i jest jednym 
z nielicznych zamków na świecie, które nigdy nie zostały zdobyte. Budowany 
był etapami od lat 70-tych XIII wieku. Na początku był zamkiem komturskim, 
a od 1309 roku kiedy został siedzibą wielkich mistrzów Zakonu, stał się stolicą 
państwa Zakonu NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zamek pełnił rolę 
nie tylko religijną, był głównym ośrodkiem dyplomacji, centrum militarnym 
i gospodarczym, słynął na kontynencie jako jedna z głównych baz wypraw 
krzyżowych na Litwę i Żmudź. Był także miejscem zabaw, uczt i turniejów 
rycerskich dla przybyszów z wielu krajów Europy.
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Po klęsce wojsk krzyżackich pod Grunwaldem, niezdobyta przez wojska pol-
sko-litewskie twierdza nad Nogatem pozostała siedzibą Zakonu Krzyżackiego. 
Kolejne lata przyniosły kryzys polityczny i gospodarczy państwa zakonnego, 
co w efekcie skutkowało wcieleniem kraju do Korony. W roku 1457 Malbork 
wykupiony z rąk krzyżackich przeszedł w ręce króla Kazimierza Jagiellończyka 
i przez ponad trzy wieki pełnił rolę czasowej rezydencji władców Polski, był 
siedzibą starostów i bazą militarną w Prusach Królewskich.

W wyniku I rozbioru Polski twierdza nad Nogatem wraz z innymi ziemiami 
północnej Rzeczypospolitej znalazła się w granicach Prus i była wykorzystywa-
na na koszary i magazyny, ulegając poważnej dewastacji. Zamek został bardzo 
zniszczony podczas ostatniej fazy II wojny światowej. Polska ponownie odzyskała 
Zamek w 1945 roku, stopniowo podnosząc go z ruin – do dnia dzisiejszego jest 
obiektem prac konserwatorskich i remontowych. Od 1961 roku gospodarzem 
twierdzy jest Muzeum Zamkowe w Malborku, które oprócz działalności pod-
stawowej muzealnej, organizuje różne przedsięwzięcia artystyczne, edukacyjne 
wraz z plenerowym widowiskiem historycznym pn. „Oblężenie Malborka” 
(trzeci weekend lipca). 

W 1997 roku Zespół Zamkowy Malbork został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Pani Przewodnik w bardzo ciekawy sposób przybliżyła nam historię zamku, 
okraszając swoje wypowiedzi tekstami wierszowanymi, zwracając uwagę na 
ważne detale architektoniczne. Oprowadziła nas także po wystawach; militariów, 
rzeźby, numizmatów, wyrobów z bursztynu oraz po nowo odbudowanym (za-
kończonym w 2016 roku) wnętrzu kościoła zamkowego ze zrekonstruowanym 
posągiem Madonny z Dzieciątkiem.

Po zakończeniu zwiedzania Zamku Malbork, kontynuowaliśmy wynajętym 
autokarem podróż do Gdańska. Czas przejazdu minął szybko dzięki prelekcji 
Prezes naszego Oddziału Koleżanki Józefy Majerczak, która zapoznała nas 
z problemami modernizacji linii kolejowej nr 9:Warszawa Wschodnia-Gdańsk 
Główny (długość 323 km).Linia ta była oddawana do użytku odcinkami w latach 
1852-1877. Długo trwający proces przebudowy na linię dwutorową zakończono 
w 1967r. a jej elektryfikacji – w 1985 r. W latach 2006-2014 linia została grun-
townie zmodernizowana i przystosowana do prędkości 200 km/h, dla pociągów 
pasażerskich (160 km/h – bez systemu sterowania ETCS) i 120 km/h dla pociągów 
towarowych przy nacisku na oś 22,5 t. Przed modernizacją na tej linii obowią-
zywała prędkość 80-120 km/h. Koszt ostatniej modernizacji to około 10 mld zł. 
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Na tle zamku w Malborku

Przed Muzeum II Wojny Światowej
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Gdańsk Główne Miasto, w tle posąg Neptuna

Na molo w Sopocie
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W Gdańsku zostaliśmy zakwaterowani w hotelu GRYF przy ul. Jana z Kolna. 
Hotel położony jest tuż obok Placu Solidarności, w sąsiedztwie historycznej 
Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, Pomnika Trzech Krzyży (poświęconego pole-
głym stoczniowcom w 1970 roku) oraz Muzeum Solidarności.

Po kolacji w hotelowej restauracji, większość osób zdecydowała się na 
przejażdżkę kolejką trójmiejską SKM do Sopotu, aby korzystając z pięknej 
pogody, zrealizować wieczorny spacer po sopockim molo. Nieliczne osoby 
spacerowały po gdańskiej starówce.

Niedziela (drugi dzień wycieczki) była w całości poświęcona zwiedzaniu 
Gdańska. Zwiedzono kościół Św. Brygidy Szwedzkiej z XIII w. (bazylika 
mniejsza), aktualnie słynący z bursztynowego ołtarza, który jest także kościo-
łem „Solidarności” (sanktuarium ludzi pracy – stoczniowców). Przepiękny 
Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny (13 m wys. i 120 m2 pow.), odsłonięty w grudniu 
2017r., po 17 latach budowy, jest cały czas uzupełniany w miarę posiadanych 
środków finansowych.

Obok kościoła św. Brygidy znajduje się kościół św. Katarzyny, słynący 
z Carillonu (instrument gry na dzwonach, znajdujący się na wysokiej wieży 
z barokowym hełmem). Jest najstarszym kościołem w Starym Mieście. Caril-
lon ma 49 dzwonów o masie całkowitej 15 ton i wygrywa co godzinę melodię 
w trybie pracy automatycznej.

Po drodze do Muzeum II Wojny Światowej zatrzymaliśmy się przy Placu 
Heweliusza, przed gmachem Poczty Gdańskiej (aktualnie muzeum), gdzie 
Pan Przewodnik przypomniał nam historię obrony Poczty Polskiej w Gdańsku 
1-go września 1939 roku. Tutaj został wzniesiony Pomnik Obrońców Poczty 
Polskiej, przedstawiający boginię zwycięstwa Nike i półleżącą postać rannego 
obrońcy, który przekazuje karabin bóstwu.

Muzeum II Wojny Światowej (oddane do zwiedzania w 2017r.) pod wzglę-
dem architektonicznym i technologicznym jest imponującą budowlą. Dzieli się 
na trzy strefy: przeszłość w podziemiu, teraźniejszość – plac wokół obiektu 
i przyszłość – wieża jako nowoczesna dominanta. Część naziemna ma wys. 
40,5 m i kształt pochylonego graniastosłupa o podstawie trójkąta. Znajdują 
się w niej: biblioteka, sale konferencyjne, edukacyjne i najwyżej położone 
kawiarnia i restauracja z widokiem na panoramę miasta. Wystawa główna po-
święcona II wojnie światowej znajduje się na poziomie -3 (14 m pod ziemią) 
i zajmuje pow. 5 tys. m2. Eksponaty, zgromadzone w wielu salach tworzą trzy 
bloki narracyjne: „droga do wojny”, „groza wojny” oraz „długi cień wojny”. 
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Ekspozycja przedstawia polskie doświadczenie wojny, wpisane w szerszy 
kontekst europejski i światowy. Jest to opowieść o tragicznych doświadcze-
niach wojny, ale także o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach tragedii, 
o bohaterach i zwykłych ludziach.

Dzięki informacjom przekazywanym na bieżąco przez Pana Przewodnika 
mogliśmy w miarę sprawnie (ok. 3 godz.) zapoznać się z tą niewątpliwie ob-
szerną ekspozycją.

Po wyjściu z muzeum udaliśmy się pieszo przez nowoczesną kładkę zwodzo-
ną (nowa atrakcja turystyczna – 40-to metrowe przęsło kładki podnosi się, aby 
przepłynęły pod nią statki żeglugi pasażerskiej przypływające do Przystani na 
Motławie) na Wyspę Ołowiankę. Po drodze podziwialiśmy gmach Filharmonii 
Bałtyckiej, minęliśmy Muzeum Morskie i przez kolejny mostek przeszliśmy 
na Wyspę Spichrzów. Obecnie przy nabrzeżu Nowej Motławy znajduje się 
Port Jachtowy „Marina”, a wyspa jest zapełniona hotelami i apartamentowca-
mi częściowo wykorzystującymi odbudowane i zmodernizowane spichlerze, 
a częściowo stanowiącymi nowoczesne budowle.

Po obiedzie w Barze Stągiewnym, kontynuowaliśmy spacer po Starym 
Mieście, kolejno przechodząc przez Most Zielony, udaliśmy się przed Żuraw 
Gdański, potem przez Zieloną Bramę przeszliśmy ulicą Piwną podziwiając 
detale kamieniczek gdańskich, schody z różnymi rzeźbami, rzygacze przy 
rynnach i inne. Kolejno odwiedziliśmy ul. Długą i Długi Targ, zatrzymując się 
przed Ratuszem, Dworem Artusa, fontanną Neptuna czy Złotą Bramą. Podczas 
spaceru Pan Przewodnik opowiadał nam o historii oglądanych zabytków.

Uczestnicy wyjazdu opowiedzieli się za zwiedzaniem Kościoła Mariackiego 
oraz zobaczeniem z zewnątrz Teatru Szekspirowskiego (wpuszczono nas do 
hallu), stąd musieliśmy, z uwagi na ograniczony czas, zrezygnować ze zwie-
dzania Dworca Gdańsk Główny.

Kościół Mariacki (bazylika NMP) jest największym ceglanym gotyckim 
kościołem na świecie. Był budowany z przerwami 159 lat. Zadziwia wielkością, 
surowością ale także bogatym wyposażeniem. Tutaj można podziwiać zabytki 
rzeźbiarskie, malarskie oraz architektoniczne. Naszą uwagę przykuła gotycka 
figura Pięknej Madonny, gotycka Pieta, XV-wieczna Tablica Dziesięciorga 
Przykazań, XV-wieczny Zegar Astronomiczny Hansa Düringera, czy też kopia 
słynnego tryptyku Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”.

Teatr Szekspirowski to imponująca architektonicznie budowla z nowoczesną 
w pełni adaptowalną sceną i otwieranym dachem. Widzowie mogą stać wokół 
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sceny (elżbietańska), można uzyskać scenę włoską czy scenę areny. Został 
zrealizowany w latach 2005 (projekt) ÷ 2014 (otwarcie teatru) przy wsparciu 
finansowym z Unii Europejskiej. Realizuje cykle teatralne pn. Teatry Polskie, 
Teatry Europy, Lato z Szekspirem i inne. Funkcjonuje jako teatr impresaryjny, 
bez własnego zespołu aktorskiego.

Z Panem Przewodnikiem rozstaliśmy się przy Wielkim Młynie, trochę zmę-
czeni, ale pełni pozytywnych wrażeń i udaliśmy się do Muzeum Solidarności.

Europejskie Centrum Solidarności to także architektonicznie ciekawa bu-
dowla z elewacją pokrytą „zardzewiałą blachą”. To nowoczesna instytucja kul-
tury, oddana do użytku 31.08.2014 r. W budynku znajdują się także sale wystaw 
czasowych, konferencyjne, galerie, biblioteka, czytelnia, taras widokowy na 7 
piętrze. Wystawa stała składa się z siedmiu ekspozycji pn.: Narodziny Solidar-
ności, Siła bezsilnych, Solidarność i nadzieja, Wojna ze społeczeństwem, Droga 
do demokracji, Triumf wolności i Kultura pokojowych przemian. ECS to nie 
tylko muzeum promujące wiedzę o Solidarności i opozycji antykomunistycz-
nej w Polsce, ale także centrum dialogu o współczesnym świecie. Zwiedzanie 
z użyciem audioprzewodników zajęło nam ok. 1,5 godziny.

 Po kolacji część uczestników udała się na wieczorny indywidualny 
spacer po Gdańsku, dopisywała piękna pogoda.

Opracowanie: Joanna Czubasiewicz-Pająk
Sekretarz Koła Grodzkiego

Zdjęcia: Andrzej i Wiesława Rudniccy

Wrześniowy wyjazd w Karpaty – zwiedzamy obiekty 
zagłębia techniki naftowej

SITK RP Oddział w Krakowie, Klub Seniora oraz MOIIB w Krakowie zapra-
sza w dniach 8-9 września 2018 r. na wyjazd techniczno-integracyjny pn. „Wrze-
śniowy wyjazd w Karpaty – zwiedzamy obiekty zagłębia techniki naftowej”. 

Program w pierwszym dniu wyjazdu obejmuje: przejazd Autostradą A-4 
i omówienie realizacji budowy węzłów komunikacyjnych, zwiedzenie zabytków 
architektury drewnianej w Binarowej, zapoznanie się z wykopaliskami, skanse-
nem i muzeum techniki na przestrzeni wieków („Troja Karpacka”) – wykopaliska, 
skansen, muzeum oraz zwiedzenie Muzeum II Wojny Światowej w Dukli. 
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W drugim dniu uczestnicy zwiedzą zabytki inżynierii wiertniczej w zagłębiu 
naftowym w Bóbrce, Miejsce Piastowe, Muzeum Nafty w Krośnie, ruiny zamku 
w Odrzykoniu oraz obiekty kolejowe, motowozownię i stację paliw w Jaśle. 

Więcej informacji o wyjeździe znajduje się na stronie internetowej Oddziału.

25 lat Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce – 
upamiętnienie Pawła Zaleskiego, założyciela Skansenu

Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce rozpoczął obchody 25-lecia 
istnienia. To właśnie od 11 czerwca 1993 roku nastał nowy rozdział dla uru-
chomionej w latach 40. XX wieku Parowozowni w Chabówce – zlokalizowanej 
na styku słynnej Kolei Transwersalnej oraz linii Chabówka-Zakopane. W dniu 
9 czerwca 2018 r. wspominaliśmy Pawła Zaleskiego – założyciela Skansenu 
Taboru Kolejowego w Chabówce. Z inicjatywy członków internetowego forum 
„pentax.org.pl” oraz Fundacji Era Parowozów odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą osobę założyciela Skansenu. Ponadto w sali tradycji został umieszczony 
portret Pawła Zaleskiego w mundurze kolejowym z dystynkcjami naczelnika, 
gdyż w tamtym czasie – w roku 1993 – pełnił on funkcję Naczelnika Loko-
motywowni Pozaklasowej w Suchej Beskidzkiej, której podlegał Oddział 
Zamiejscowy w Chabówce. 

W wydarzeniu tym mieli swój udział również członkowie krakowskiego 
Oddziału SITK RP. Autorem portretu Pawła Zaleskiego jest nasz Kolega Marek 
Błeszyński, a niżej podpisany jest tym, który go do namalowania portretu 
namówił. Ten symboliczny gest wpisuje się w statutowe ramy działalności 
naszego Stowarzyszenia, która obejmuje m. in. kultywowanie historii techniki 
transportowej i upamiętnianie jej twórców.

W uroczystości udział wzięli dawni współpracownicy, przyjaciele i znajomi, 
a także członkowie rodziny Pawła Zaleskiego, który zapadł w pamięci nie tylko 
jako założyciel Skansenu, ale i również jako wieloletni naczelnik PKP Lokomo-
tywowni Pozaklasowej w Suchej Beskidzkiej, naczelnik Wydziału Odbiorów 
Technicznych w Dyrekcji Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO, 
a następnie naczelnik Wydziału Taboru Trakcyjnego w PKP CARGO S.A. 

Panowała atmosfera spokojnej zadumy, największe wrażenie na uczestnikach 
uroczystości zrobił sygnał Rp1 «baczność» na cześć Pawła Zaleskiego nadany 
gwizdawką parowozu TKt48-191 z „MD Chabówka”.
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Sala Tradycji Skansenu, pierwszy z lewej portret Pawła Zalewskiego pędzla Marka Błeszyńskiego

Zainteresowanych większą ilością informacji na temat opisanego powyżej 
wydarzenia oraz obchodów 25-lecia Skansenu Taboru Kolejowego w Cha-
bówce, zapraszamy na stronę: http://skansenchabowka.pl/jubileusz-xxv-lecia-
-skansenu/

 Więcej informacji na temat Pawła Zaleskiego, założyciela Skansenu moż-
na znaleźć pod linkiem: http://skansenchabowka.pl/dzisiaj-zegnamy-pawla-
zaleskiego-tworce-i-wielkiego-przyjaciela-skansenu-w-chabowce/

Opracowanie i zdjęcie: Konrad Gawłowski
Członek Koła w PNUIK Sp. z o.o.

Spotkanie grillowe Oddziału – świętowanie ERNE-
STÓW i nominacji do nagrody

W dniu 26 czerwca 2018 roku w ogrodzie siedziby Oddziału przy ul. Sio-
strzanej „Pod Wiatą” odbyło się spotkanie poświęcone świętowaniu nagród 
w konkursie ERNESTY za rok 2017, którymi uhonorowani zostali przedstawi-
ciele naszego Oddziału. W spotkaniu uczestniczyli laureaci nagrody, Członko-
wie Zarządu Oddziału, przewodniczący kół, Członkowie Honorowi SITK oraz 
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zaproszeni goście: Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz, Prezes 
Oddziału poprzedniej kadencji Lidia Żakowska oraz przedstawiciele NOT: 
Dyrektor Biura Krakowskiej Rady FSNT NOT – Wiesław Zaraska i Sekretarz 
Zarządu Wiesław Mierzowski.

Laureaci nagrody Ernesta za rok 2017: Sabina Puławska-Obiedowska ze statuetką SUPER ERNESTA dla Koła w PK i laureat 
kategorii najlepszy kolejarz Konrad Gawłowski

Laureatami tegorocznej edycji konkursu są: kol. Konrad Gawłowski, który 
zdobył nagrodę w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie kolejnictwa 
i Koło w Politechnice Krakowskiej, które zdobyło nagrodę SUPER ERNESTA 
w kategorii najaktywniejsze koło. Nominację do nagrody w kategorii najak-
tywniejszy działacz w dziedzinie drogownictwa uzyskała kol. Beata Toporska, 
w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu kol. Sabina Pu-
ławska-Obiedowska, a nominację dla najlepszego Oddziału uzyskał Oddział 
w Krakowie. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek ERNESTA 
miało miejsce w dniu 17 maja 2018 roku, podczas XXXII Zwyczajnego Zjazdu 
Delegatów SITK RP w Radomiu.
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Świętowanie „Pod Wiatą”

Marek Błeszyński i Ewa Rechul przy grillu
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Świętowanie tegorocznych nagród odbywało się w miłej atmosferze, przy 
smacznych grillowych potrawach przygotowanych przez koleżankę z biura 
Oddziału Annę Bujak. W przygotowania włączyli się tegoroczni laureaci 
i nominowani: kol. Beata Toporska upiekła smaczne domowe ciasto, kol. Sabina 
Puławska–Obiedowska przygotowała kolorowe letnie sałatki, a kol. Konrad 
Gawłowski ufundował dla wszystkich zimne napoje.

Opracowanie: Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału
Zdjęcia: Tomasz Filiciak – Członek Koła w PNUIK Sp. z o.o.

Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 01.03.2018 r.-15.07.2018 r. do Oddziału przyjęto kol. Macieja 
Srokę do Koła w PNUIK Sp. z o.o., kol. Tomasza Biela do Koła w Mota-Engil 
Central Europe S.A., kol. Piotra Majerczaka do Krakowskiego Koła Kolejarzy 
oraz kol.: Annę Opławską, Adriana Malika, Krzysztofa Nowaka, Jarosława 
Wierzbę, Radosława Bajerka, Barbarę Kruczek, Dariusza Heród, Danutę 
Kmitę, Krzysztofa Mirskiego do Koła w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu.

W tym okresie skreślono z listy członków: Katarzynę Manterys i Beatę 
Pojnar z Koła w Mota-Engil Central Europe S.A., kol. Pawła Ewicza z Koła 
Grodzkiego, kol. Stanisława Furmana i Wiesława Rynkiewicza z Klubu Seniora, 
kol. Tomasza Wójcika z Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Kraków 
i Barbarę Paszkowską z Koła w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie. 

Kol. Czesław Jarosz przeniósł się z Koła przy MPL Kraków Balice do 
Koła w Politechnice Krakowskiej, a kol. Barbara Rąpel przeniosła się z Koła 
w ZIKiT w Krakowie do Koła Grodzkiego.

Likwidacja Koła SITK w Międzynarodowym Porcie 
Lotniczym Kraków Balice

Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu 04 czerwca 2018 roku rozpatrzył 
wniosek Koła SITK w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Balice 
o likwidację koła z uwagi na małą ilość członków Koła i brak chęci dalszej 
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aktywności stowarzyszeniowej. Zarząd Oddziału zaakceptował decyzję człon-
ków koła i w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął decyzję o likwidacji 
Koła SITK w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Balice z dniem 
04 czerwca 2018 roku (Uchwała nr 10/2018 z dnia 04 czerwca 2018 r.).

Członkowie Koła otrzymali pisemną propozycję przejścia do wybranego 
Koła w Oddziale zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 

Z żałobnej karty

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 13 marca 2018 roku 
odszedł z naszego grona nasz Kolega

śp. mgr inż. Stanisław Furman
Honorowy Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 

Rzeczpospolitej Polskiej, wieloletni i zasłużony członek Oddziału SITK RP 
w Krakowie, członek Klubu Seniora SITK, odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITK RP, Złotą z Diamentem Odznaką 
Honorową SITK RP, rzeczoznawca SITK, zaangażowany i oddany działalności 
stowarzyszeniowej, inicjator i główny organizator Małopolskich Dni Technika. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 20 marca 2018 roku na Cmen-
tarzu Rakowickim. Kolegę Stanisława Furmana żegnała Rodzina, Przyjaciele 
oraz Koleżanki i Koledzy z Oddziału SITK w Krakowie z Oddziału.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 01.03.2018 r.-
15.07.2018 r. uczestniczyło w 10 przetargach:

Lp Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 
przetargu

1

Zaopiniowanie dotyczące wyceny moder-
nizacji podmiejskiej linii tramwajowej od 
Helenówki do Ozorkowa, przedstawianej 
opinii publicznej przez władze samorządo-
we i MPK Łódź

Stowarzyszenie na Rzecz 
Obrony Podmiejskiej Ko-
munikacji Tramwajowej 

w Regionie Łódzkim

brak 
odpowiedzi marzec

2 Wycena 4 sztuk wagonów towarowych 23K PKP Cargo S.A. przegrany marzec

3
Wycena szacunkowa ustalająca szacunkową 
wartość rynkową lokomotywy spalinowej 
TEM2-059, nr EVN 92 51 3 620 423-5

ECCO Rail Sp. z o.o. wygrany marzec

4

Badania/ekspertyzy w celu ustalenia przy-
czyn usterek nawierzchni z płyt betonowych 
przy budynku PRINCIPIO, w zakresie 
nawierzchni nad garażami podziemnymi, 
ul. Armii Krajowej 25 w Krakowie, oraz 
podanie sposobu naprawy

EKO-PARK S.A. wygrany kwiecień

5 Wycena szacunkowa 34 wagonów towaro-
wych typu 401Vc

PKP Cargo Service 
Sp. zo.o. wygrany kwiecień

6
Sporządzenie szacunkowej wyceny wartości 
rynkowej 37 sztuk czteroosiowych wago-
nów samowyładowczych serii Fals

PKP Cargo S.A. wygrany maj

7 Szacunkowa wartość rynkowa ekspozycji 
lokomotywy parowej TKt48-116. PKP Cargo S.A. wygrany czerwiec

8
Szacunkowa wartość rynkowa lokomotywy 
parowej TKh2942 oraz ręcznego żurawia 
kolejowego DRP Breslau

PKP Cargo S.A. wygrany czerwiec

9 Wycena 5 sztuk elektrycznych zespołów 
trakcyjnych EN77

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego

przegrany czerwiec

10
Wycena (ocena stanu technicznego i okre-
ślenie wartości rynkowej) 1 szt. lokomoty-
wy spalinowej typu ST44-3000 (ST44BF).

PKP Linia Hutnicza Sze-
rokotorowa spółka z o.o. przegrany czerwiec
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Zawarte umowy

W okresie 01.03.2018 r.-15.07.2018 r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało 5 umów z dziedziny kolejnictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1
Wycena szacunkowa ustalająca szacunkową 
wartość rynkową lokomotywy spalinowej 
TEM2-059, nr EVN 92 51 3 620 423-5

ECCO Rail Sp. z o.o. A.Mutka

2 Wycena szacunkowa 34 wagonów towaro-
wych typu 401Vc PKP Cargo Service Sp. zo.o. A.Mutka

3
Sporządzenie szacunkowej wyceny wartości 
rynkowej 37 sztuk czteroosiowych wago-
nów samowyładowczych serii Fals

PKP Cargo S.A. A.Mutka

4 Szacunkowa wartość rynkowa ekspozycji 
lokomotywy parowej TKt48-116. PKP Cargo S.A. A.Mutka

5
Szacunkowa wartość rynkowa lokomotywy 
parowej TKh2942 oraz ręcznego żurawia 
kolejowego DRP Breslau

PKP Cargo S.A. A.Mutka

Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy z dziedziny drogownictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1

Badania/ekspertyzy w celu ustalenia 
przyczyn usterek nawierzchni z płyt 
betonowych przy budynku PRINCIPIO, 
w zakresie nawierzchni nad garażami 
podziemnymi, ul. Armii Krajowej 25 w 
Krakowie, oraz podanie sposobu naprawy

EKO-PARK S.A. W.Grzybowska

Opracowanie: Anna Bujak
Biuro Oddziału

Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 
W okresie 01.03.2018 r.-15.07.2018 r. Oddział zorganizował dwie edycje 

kursu przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym w dniach 16-20 kwietnia i 18-22 czerwca 2018 r. 
Kierownikiem kursu był Mariusz Szałkowski, a Sekretarzem Janina Mrowiń-
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ska, w kursie uczestniczyło 9 osób. Uczestnicy kursu otrzymali wydawnictwo 
pod redakcją prof. Wiesława Starowicza pt: Uwarunkowania funkcjonowania 
przewoźników na rynku usług transportu drogowego. 

W tym okresie w Ośrodku Egzaminacyjnym zorganizowano dwa egzaminy: 
w dniach 12 maja i 7 lipca 2018 r. 

Opracowanie: Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału
Sekretarz Kursów dla przewoźników drogowych 

na certyfikat kompetencji zawodowych
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Z życia 
całego SITK RP

Spotkanie Prezydium Krajowego Klubu Seniora  
w Toruniu

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Toruniu odbyło się ostatnie w kadencji 2014-
2018 spotkanie Prezydium Krajowego Klubu Seniora. W spotkaniu uczestni-
czyli: Wiceprezes Zarządu Krajowego SITK RP kol Dorota Przybyła, Zastępca 
Przewodniczącej Krajowego Klubu Seniora Marek Dobrzykowski, Sekretarz 
Klubu Tadeusz Pasierb oraz członek KKS Jerzy Bąkowski.

Posiedzenie Prezydium Krajowego Klubu Seniora
Od lewej: D. Przybyła, J. Bąkowski, T. Pasierb, M. Dobrzykowski
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Spotkanie odbyło się w siedzibie hotelu „Przystanek Toruń”, obrady pre-
zydium otworzył kol. Marek Dobrzykowski, który po powitaniu uczestników 
przedstawił program zebrania. Omówiono aktualną sytuację organizacyjną 
Klubu w przededniu XXXII Zjazdu SITK RP, przygotowano wstępny projekt 
propozycji zmian personalnych Zarządu Klubu, omówiono również sprawy 
bieżące Klubu.

W czasie spotkania Sekretarz kol. Tadeusz Pasierb złożył sprawozdanie 
z działalności Klubu za okres od 26 marca 2015 r. do 16 kwietnia 2018 r. 
Informacja ta, w formie wydruku, została wcześniej przesłana do Zarządu 
Klubu w celu jej podpisania i przesłania po ewentualnych korektach do Za-
rządu Krajowego. Przygotowano też zagadnienia do przedstawienia na XXXII 
Zjeździe SITK RP, w czasie którego Krajowy Klub Seniora zostanie powołany 
na nową kadencję.

Z działalności w roku 2017 na szczególne uznanie zasługuje spotkanie 
Klubu w Kielcach, w którym uczestniczyło 18 przedstawicieli z 13 Oddziałów. 
Wyjątkowy charakter spotkania na temat Kielc i Ziemi Kieleckiej to zasługa 
koleżanek: Józefy Sobczyńskiej-Stefańskiej i Teresy Cyzowskiej.  

W kolejnych latach działalności Krajowy Klub Seniora planuje zaktywizo-
wanie seniorów do szerszej działalności w swoich Oddziałach, do podejmo-
wania nowych zadań i organizowania ciakawych przedsięwzięć. Potwierdzono 
również wolę zacieśnienia współpracy z Krajowym Klubem Miłośników 
Historii i Zabytków Transportu. Do udziału w plenarnych spotkaniach KKS 
zapraszani będą przedstawiciele prezydium KKMHiZT, co umożliwi jednej 
i drugiej stronie bardziej elastyczne dostosowywanie terminów i tematyki 
spotkań do potrzeb i zainteresowań uczestników. 

Opracowanie: Jarzy Bąkowski, 
Marek Dobrzykowski, Tadeusz Pasierb

Krajowy Klub Seniora
Zdjęcie: Tadeusz Pasierb
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