ANKIETA
1. Pełna nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P., Oddział w Ostrowie Wlkp
2. Pełny adres siedziby organizacji:
ul. Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
3. Tel.: (062) 724 33 36

kom. 504 153 042

Fax: (062) 724 33 36

4. Forma prawna organizacji:
Osobowość prawna
5. Rok założenia:
1977r.
6. NIP: 622-10-09-764

REGON: 250494528

7. Numer w Krajowym Rejestrze sądowym:
0000012208
8. Status pożytku publicznego:
NIE
9. Nazwa banku i numeru rachunku:
BZ WBK S.A. o/Ostrów Wlkp, 04 1090 1160 0000 0000 1601 0068
10. Ilość członków:
421
11. Logo – załącznik nr 1
12. Zarząd:
Imię i Nazwisko

Funkcja

Kazimierz Gabryś

Prezes Oddziału, Tel. 601 440 715

Czesław Gruchot

V-ce Prezes, Tel. 694 431 713

Tadeusz Musielak

V-ce Prezes, Tel. 663 294 510

Henryk Hellwing

Sekretarz

Łukasz Łukasiewicz

Z-ca Sekretarza

Halina Janiak

Skarbnik

Józef Galewski

Z-ca Skarbnika

Teresa Ćwiek

Członek Zarządu

Jan Godziębski

Członek Zarządu

Seweryn Kaczmarek

Członek Zarządu
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Tadeusz Malarczyk

Członek Zarządu

Krzysztof Stachowiak

Członek Zarządu

Edward Torzecki

Członek Zarządu

Ryszard Wasiela

Członek Zarządu

Anna Kościelak

Z-ca Członka Zarządu

13. Komisja Rewizyjna:
Imię i Nazwisko
Zofia Świątek
Zygmunt Banasiak
Andrzej Szczepaniak

Funkcja
Przewodnicząca, Tel. 608 325 817
Sekretarz
Członek

Sąd Koleżeński:
•
•
•

Henryk Maliński
Grzegorz Węgrzynek
Grzegorz Zielazny

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych SITK:
Kierownik - Tadeusz Musielak
Centrum Szkolenia SITK
Dyrektor - Gabriel Nowicki do 2002 r.
Jan Godziębski od 2003 - nadal
Klub Technika:
Gospodarz - Kazimierz Strączkowski
Główna Księgowa
Anna Mencel-Kolańska
Funkcje pełnione w strukturach krajowych SITK RP w kadencji 2006-2009:
Godności Honorowe SITK:
•

† Dominik Strączkowski † - Prezes Honorowy Oddziału SITK w Ostrowie Wlkp. - od 1998 do 2006 r.

Członkowie Honorowi SITK:
•
•
•

† Dominik Strączkowski † - od 1998 r.
Henryk Szczepaniak - od 1998 r.
Kazimierz Gabryś - od 2002 r.

Pełnione funkcje w Stowarzyszeniu w kadencji 2006-2009
•
•

Kazimierz Gabryś - Członek Rady Prezesów Stowarzyszenia oraz Wiceprzewodniczący Krajowego Sądu
Koleżeńskiego SITK RP
Czesław Gruchot - Z-ca Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej
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Delegaci na XXIX Zwyczajny Zjazd Delegatów w Cedzynie
•
•
•
•
•
•

† Dominik Strączkowski †
Kazimierz Gabryś
Jan Godziębski
Czesław Gruchot
Henryk Hellwing
Henryk Szczepaniak

Członkowie Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu
•
•
•
•

† Dominik Strączkowski † do 2006
Jan Godziębski od 2007
Kazimierz Gabryś
Kazimierz Kubiak

SITK RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP jest Stowarzyszeniem naukowo-technicznym o
charakterze twórczo-zawodowym, dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem polskich inżynierów i techników.
Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim posiada osobowość prawną od 7 kwietnia 1995 r. Prowadzi działalność
gospodarczą za pośrednictwem Ośrodka Usług Techniczno-Ekonomicznych SITK w Ostrowie Wlkp. oraz
Centrum Szkolenia SITK w Ostrowie Wlkp.

Obszar działania Oddziału ostrowskiego SITK RP
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Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim obejmuje swoim zasięgiem region Południowej Wielkopolski i posiada
trzy działające w ramach Oddziału podstawowe branże transportowe: kolejową, drogową i samochodową.
Organizacja działalności merytorycznej (Sekcje, Kluby, Koła):
Oddział liczy około 400 członków zgrupowanych w Kołach Zakładowych i Klubach. Najliczniej reprezentowana
jest branża kolejowa. W Oddziale jest 9 kół/klubów - 3 koła branży drogowej, 4 koła kolejowe, jedno Koło
Seniorów przy Oddziale SITK i jeden Klub Środowiskowy zrzeszający członków różnych branż i zawodów
związanych z transportem.
Zarząd Oddziału SITK poprzez swoich członków utrzymuje na bieżąco kontakty z poszczególnymi kołami/klubami,
organizując również spotkania robocze na terenie ich działalności, jak również zapraszając na spotkania
okolicznościowe przedstawicieli członków Zarządu kół/klubów - organizowane kilkakrotnie w ciągu roku przez
Zarząd Oddziału.
Oddział ma również członków wspierających, wspomagających okresowo finansowo i rzeczowo działalność SITK
RP. Członkowie wspierający zapraszani są na imprezy i konferencje organizowane przez Oddział SITK, a także
uczestniczą w spotkaniach okolicznościowych organizowanych dla członków wspierających.
Zarząd Oddziału SITK RP na bieżąco współpracuje z FSNT NOT w Kaliszu mając swoich przedstawicieli w
Radzie NOT, Komisji Seniorów i w zespołach branżowych, powołanych dla realizacji określonych tematów
istotnych dla regionu i środowiska technicznego.

14. Charakter organizacji:










Kulturalna, artystyczna
Sportowa, turystyczna
Edukacyjna
Zdrowotna
Charytatywna, wolontariat
Społeczna
Gospodarcza
Hobbystyczna
Inne – naukowo-techniczne

15. Cele organizacji:
CELE SITK I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Cele statutowe SITK obejmują:
1. Działalność:
- na rzecz rozwoju transportu,
- naukowo-techniczną,
- informacyjno-edukacyjną,
- kulturalną,
- w zakresie ochrony zabytków transportu i upamiętnienia ich twórców.
2. Prace dla dobra członków, w szczególności:
- umacnianie środowiska technicznego transportu i utrwalanie poczucia więzi zawodowej,
- wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników transportu oraz
kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej,
- pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień,
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- reprezentowanie i ochronę interesów członków,
- popularyzowanie twórców techniki transportowej.
3. Prace na rzecz postępu i rozwoju transportu, przede wszystkim w zakresie:
- zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu i
formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich
dziedzin transportu,
- szerzenia wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.
4. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących problematyki transportu.
5. Kultywowanie historii techniki transportowej.
6. Inną działalność, zawartą w wymienionych celach, ustalaną przez Zarząd Krajowy i uchwały
Zjazdów Delegatów.
SITK realizuje swoje cele poprzez:
1. utrzymywanie kontaktów koleżeńskich i współpracy członków, zapewniających integrację środowiska,
2. organizowanie pomocy koleżeńskiej,
3. wspieranie działalności wydawniczej,
4. propagowanie i wspieranie wynalazczości,
5. współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i zagranicą,
6. współdziałanie z samorządami: terytorialnymi, zawodowymi i gospodarczymi,
7. prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów osób podnoszących
kwalifikacje zawodowe oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod
nauczania,
8. wydawanie czasopism, książek, zeszytów naukowo-technicznych i innych publikacji,
9.organizowanie: kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminariów, odczytów,
konkursów, stanowiących między innymi element podnoszenia kwalifikacji pracowników transportu,
10. organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych, krajowych i zagranicznych,
11. zakładanie i prowadzenie klubów technika,
12. finansowanie nagród za osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne,
13. tworzenie funduszy stypendialnych, udzielanie pomocy koleżeńskiej itp.,
14. współpracę z zakładami pracy w zakresie szkolenia i praktyk nowo przyjętych pracowników,
15. organizowanie pracy rzeczoznawców,
16. opracowywanie, w miarę potrzeb i możliwości, okresowych raportów o stanie i perspektywach
rozwoju branż, reprezentowanych przez SITK,
17. pełnienie funkcji eksperta zbiorowego,
18. organizowanie lobbingu środowiska na rzecz transportu,
19. prowadzenie orzecznictwa i doradztwa technicznego, oraz świadczenia usług: projektowych,
technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz nadzorów technicznych z zakresu: kolejnictwa,
drogownictwa, mostownictwa, obiektów inżynierskich, transportu miejskiego i drogowego, inżynierii
ruchu, lotnictwa, żeglugi i innych dziedzin reprezentowanych przez SITK,
20. działania na rzecz gospodarki energetycznej w transporcie,
21. czynny udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych związanych z transportem, celem ochrony
praw członków SITK i interesów transportu,
22. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
Przedmiotem działalności SITK wg Polskiej Klasyfikacji Działalności są:
1. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
2. badania rynku i opinii publicznej np. poprzez konsultacje społeczne,
3. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
4. projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne,
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5. prace geologiczno-poszukiwawcze i geodezyjno kartograficzne,
6. działalność wydawnicza,
7. badania i analizy techniczne,
8. organizacja targów i wystaw,
9. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
16. Krótki opis historii powstania organizacji; najważniejsze wydarzenia; osiągnięcia itp. (Mile
widziane wyróżnienia w formie załączników):
Powołanie pierwszego Koła SITK
Działalność SITK w okresie powojennym rozpoczęła się od zorganizowania w roku 1947 pierwszego
Koła w Oddziale Eksploatacyjnym PKP w Ostrowie. Organizacyjnie Koło znalazło się w strukturach
Oddziału przy DOKP Łódź. Organizatorami Koła byli: Stefan Zając, Kazimierz Blij, Franciszek
Garbacz i Edward Lipski.
W roku 1951 powołano kolejowe Koło SITK przy ZNTK w Ostrowie Wlkp. Organizatorami tego Koła
byli: Dominik Strączkowski, Henryk Szczepaniak, Florian Muss i Edward Dudziński. Koło rozwijało się
szybko i prężnie. Z jego środowiska wytypowano dwóch kolegów - Ferdynanda Cuskego i Henryka
Szczepaniaka, którzy wzięli udział jako delegaci w II Kongresie Inżynierów i Techników Polskich, jaki
odbył się 28 i 29 września 1952 r. w Warszawie.
W wyniku reorganizacji PKP, węzeł ostrowski i ZNTK włączono pod administrację DOKP Poznań. Z
tego powodu Koła SITK działające na węźle i w ZNTK weszły w struktury organizacyjne Oddziału
Poznańskiego. Taka sytuacja organizacyjna trwała aż do roku 1976.
W latach 60 i 70-tych działalność SITK była bardzo ożywiona i w znaczący sposób oddziaływała na
środowisko. Do najcenniejszych inicjatyw zaliczyć można zorganizowanie (z inicjatywy SITK i przy
współudziale dyrekcji Technikum Kolejowego w Ostrowie) punktu konsultacyjnego Politechniki
Poznańskiej. Wykłady I i II roku odbywały się w gmachu Technikum Kolejowego w Ostrowie. Corocznie
odbywały się (organizowane zawsze przez SITK) kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia.
Organizowane były liczne kursy nauki języków obcych, różne konkursy, a także modne wówczas
współzawodnictwa między Kołami i między oddziałowe.
Z perspektywy lat można ocenić je również jako bardzo pożyteczne, bo wyzwalały wiele inwencji i
dobrze przysłużyły się zarówno środowisku technicznemu jak i w całym regionie. do najaktywniejszych
działaczy należą: Dominik Strączkowski, Henryk Szczepaniak, Florian Muss, Bogdan Mazurek, Zenon
Bożek, Florian Pluskota, Stefan Bińczak i Zenon Thomas.
Geneza Oddziału
Inicjatywa powołania Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Kalisz z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim powstała na sympozjum naukowo-technicznym, które odbyło się w dniu 1
czerwca 1976 roku w Domu Technika Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej w
Kaliszu. W wyniku powyższego Zarząd Główny SITK pismem z dnia 6 lipca 1976 roku, skierowanym do
Oddziału Poznańskiego SITK popierając inicjatywę środowiska technicznego województwa kaliskiego,
prosił Zarząd Oddziału SITK Poznań o rozpatrzenie podjętej inicjatywy sugerując podjęcie prac
przygotowawczych. Już w dniu 23 lipca 1976 roku, na Posiedzeniu Zarządu Oddziału SITK Poznań,
zagadnienia te były tematem głównym z pełnym poparciem obecnych. W związku z pozytywną opinią
zebranych, powołano komitet organizacyjny, w skład którego weszli następujący aktywiści z
województwa kaliskiego:
Stefan Bińczak - ZNTK Ostrów, Józef Chmielewski - CBKWT Ostrów, Jan Gwóźdź - ZNTK Ostrów,
Bogdan Mazurek - ZNTK Ostrów, Jan Podemski - CBKWT Ostrów, Jerzy Ponitka - ZNTK Ostrów, Józef
Ryfa - DRKP Ostrów, Piotr Zasuń - RDP Kalisz, Dominik Strączkowski - Dyrektor Techniczny ZNTK.
Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego powierzono Bogdanowi Mazurkowi, który
kierował pracami do czasu powołania Oddziału oraz wybrania pierwszego Zarządu Oddziału SITK
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Kalisz z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
Oceniając wysoko pracę Komitetu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Poznańskiego wystąpił do
Zarządu Głównego SITK w Warszawie z wnioskiem o powstanie nowego Oddziału. Wniosek ten został
rozpatrzony na Zebraniu Plenarnym Zarządu Głównego SITK, na sesji wyjazdowej w Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim, w dniu 16 kwietnia 1977 roku, gdzie
podjęto jednogłośnie uchwałę o powołaniu nowego oddziału z dniem 1 kwietnia 1977 roku. W oparciu o
uchwałę zwołano I Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów kół województwa kaliskiego, które odbyło
się 26 kwietnia 1977 roku w gmachu Technikum Kolejowego w Ostrowie.
Uczestnicy Zgromadzenia wybrali Zarząd nowopowstałego Oddziału Kalisz z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim. Pierwszym Przewodniczącym Oddziału został Dominik Strączkowski, sekretarzem
Oddziału został Bogdan Mazurek, a skarbnikiem Oddziału wybrano Jana Podemskiego. Kolejnym
Prezesem Oddziału został Kazimierz Gabryś, który tę funkcję pełni również w obecnej kadencji. Po
śmierci Sekretarza Oddziału Bogdana Mazurka funkcję tę przejął Roman Marczewski, a od 1998 r.
Sekretarzem Oddziału jest Henryk Hellwing.
Honorowym Prezesem Oddziału był Dominik Strączkowski (zmarł w 2006 r.). Godność Członka
Honorowego SITK RP z naszego oddziału otrzymali: Piotr Zasuń, Bogdan Mazurek, Dominik
Strączkowski, Henryk Szczepaniak, Kazimierz Gabryś.
W chwili powołania Oddziału liczba członków wynosiła 725 w tym 140 inżynierów, 575 techników oraz
innych 10 zrzeszonych w 19 kołach zakładowych. W tym okresie największy stan liczbowy odnotowano
31 grudnia 1990 roku - 1302 członków. W ostatnim okresie odnotowano bardzo dużą fluktuację liczby
członków na skutek zmiany miejsca pracy, restrukturyzacji zakładów pracy, rezygnacji, przejścia na
emeryturę, zgonów itp.
Od roku 1998 Oddział dysponuje własnym Klubem Technika, który jest miejscem narad Zarządu
Oddziału, spotkań klubowych i towarzyskich. Dzięki przychylności i pełnemu poparciu dyrektora
Technikum Kolejowego w Ostrowie mgr Karola Wojciechowskiego, Oddział znalazł swą siedzibę w
gmachu Technikum Kolejowego w Ostrowie przy ul. Wolności 23 (obecnie Zespół Szkół BudowlanoEnergetycznych). Gospodarzem Klubu Technika jest obecnie Kazimierz Strączkowski. Dla potrzeb
działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych oraz Centrum Szkolenia,
ostrowski Oddział SITK od 01.01.2001 roku wynajmuje biuro przy ul. Sienkiewicza la w Ostrowie Wlkp.
Ośrodek działa od 1995 r., kieruje nim Tadeusz Musielak. Centrum Szkolenia istnieje od 2000 r., jego
dyrektorem do 2002 r. był Gabriel Nowicki, a obecnie funkcję tę pełni Jan Godziębski.
Oddział SITK w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie posiada osobowość prawną od dnia 7 kwietnia 1995 r.
Dnia 12.12.2000 r. zmieniono nazwę Oddziału na Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.
Obszarem działalności o/SITK w Ostrowie Wielkopolskim jest obszar Południowej Wielkopolski.
Pierwszym Prezesem Oddziału był kol. Dominik Strączkowski, a od 1994 roku Prezesem Oddziału SITK
jest kol. Kazimierz Gabryś. Oddział Stowarzyszenia pełni funkcje zbiorczego eksperta w regionie.
Działalność Oddziału SITK w Kaliszu z/s w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1976 – 1987r.
Oddział SITK w Kaliszu z/s w Ostrowie Wielkopolskim powstał w 1977r w wyniku oddzielenia od
oddziału poznańskiego SITK. Początkowo oddział liczył 725 członków indywidualnych skupionych w 18
kołach zakładowych. Wiodącą rolę w Oddziale odgrywała branża kolejowa.
Specyfika oddziału w Kaliszu polegała na tym, że siedzibą Oddziału był Ostrów Wielkopolski, co
praktycznie uniemożliwiało bieżące korzystanie z pomocy administracyjnej RW NOT w Kaliszu.
Mimo tego utrudnienia władzę Oddziału dobrze opanowały całą działalność organizacyjną.
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Działalność merytoryczna Oddziału koncentrowała się głównie na sekcjach branżowych. Tradycyjnie co
roku większość kół zakładowych oraz sekcji brała aktywny udział w organizacji imprez z okazji
„Kaliskich Dni Techniki”.
Praca merytoryczna prowadzona była przede wszystkim w formie narad i odczytów technicznych,
głównie z dziedziny kolejnictwa, konkursów oraz wycieczek technicznych krajowych i zagranicznych.
Szeroko prowadzona była działalność szkoleniowa na zlecenia zakładów pracy. Tematyka kursów
dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzono także szereg szkoleń w
formie seminariów z zakresu zmian w przepisach duchu drogowego.
W 1986r powołano w Ostrowie Wielkopolskim Ośrodek Usług Techniczno – Ekonomicznych, który
podjął pracę na rzecz drogownictwa i kolejnictwa.
W latach 1977 – 1987r w pracy stowarzyszeniowej szczególnie wyróżnili się:
- Bogdan Mazurek, długoletni członek zarządu i sekretarz Oddziału
- Piotr Zasuń, członek honorowy SITK, długoletni członek i zastępca przewodniczącego Zarządu
- Dominik Strączkowski, Przewodniczący i Prezes Oddziału od chwili jego powstania
- Jan Podemski, długoletni członek Zarządu i Skarbnik Oddziału
Oraz Józef Binczak, Józef Chmielewski, Jerzy Ponitka, Stanisław Pośpieszyński, Zenon Bożek, Janusz
Chatian, Andrzej Kędzierski, Eugeniusz Raczak.
Działalność Oddziału SITK w latach 1987 – 1996
Specyfika Oddziału w Kaliszu polega na tym, że siedzibą władz jest Ostrów Wlkp. Rada Wojewódzka
FSNT NOT znajduje się w Kaliszu. Mimo to współpraca układa się bardzo dobrze. Działając
samodzielnie poza miastem wojewódzkim od założenia oddziału władze wypracowały własne formy
organizacyjne. Działalność merytoryczna Oddziału koncentruje się w Kołach Zakładowych i Kole
Seniorów, liczącym ponad 100 członków, które prowadzi szeroką, systematyczną działalność
towarzyską, kulturalną, pomocy koleżeńskiej i techniczną. Przekazuje bogate doświadczenia zawodowe.
Wieloletnią tradycje mają regularne spotkania organizowane przez Koło Seniorów z udziałem
zaproszonych, znanych gości, a szczególnie uroczysty charakter mają spotkania z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, Wielkanocy i Dnia Seniora. Prezesem Koła Seniorów jest Henryk Szczepaniak.
Oddział prowadzi działalność szkoleniową na zlecenie zakładów pracy, a także dla młodzieży (np. kursy
przygotowawcze na wyższe uczelnie). Oddział w ostatnich latach był organizatorem lub
współorganizatorem konferencji naukowo-technicznych, seminariów, pokazów technicznych głównie o
tematyce interesującej zaplecze techniczne PKP, z zakresu sportu szynowego, drogownictwa, układów
komunikacyjnych o charakterze ogólnopolskim, branżowym, regionalnym.
Konferencje były organizowane w Ostrowie Wlkp.. Kaliszu, Nowych Skalmierzycach, a także poza
granicami naszego województwa, w tym m.in. w Kluczborku, Łodzi. Szczecinie, Raciborzu. W
konferencjach, poza znanymi krajowymi ośrodkami naukowo-technicznymi, producentami pojazdów i
urządzeń technologicznych, uczestniczyły zna firmy światowe, co umożliwiło bezpośredni kontakt z
nowoczesna, technika szerokiego grona krajowych specjalistów branżowych.
Oddział organizuje i uczestniczy w wystawach jubileuszowych przy okazji rocznic (np. 150-lecia kolei
na ziemiach polskich) i konferencji technicznych. Jest współorganizatorem Kaliskich Targów
Budownictwa i Wyposażenia (w zakresie budownictwa komunikacyjnego).
Oddział aktywnie uczestniczy w konkursach ogólnopolskich, branżowych, regionalnych. Zarząd
Oddziału rekomendował i promował prace zespołów twórców z naszego regionu - głównie zespołów
projektantów z Centralnego Biuro Konstrukcyjno-Technologicznego Kolejnictwa O/w Ostrowie Wlkp.,
którzy otrzymali m.in.
• nagrody i wyróżnienia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, 1 stopnia w 1987 r„ nagrody w
1989 r., wyróżnienia dla trzech zespołów twórców w 1990 r,
• nagrodę zespołową NOT 0 stopnia w 1995 r.,
• wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez
Ministerstwo Pracy w latach 1980 i 1995,
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• twórcy naszego Oddziału uzyskali zloty medal na targach „Bruksela-Eureka 1992" za nowoczesne
urządzenia technologiczne dla zaplecza technicznego PKP.
Inni członkowie biorą udział w pracach sekcji kolejowej, Klubie Seniorów, Klubie Miłośników Historii
Stowarzyszenia, działali w Transport-Biznes Klubie przy Zarządzie SITK. Dwóch Kolegów uzyskało
nominacje na arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.
W ostatnim okresie działalność Oddziału i Stowarzyszenia jest propagowana przez zamieszczanie
artykułów i informacji w prasie regionalnej, branżowej i technicznej. Nasi członkowie mają wiele
publikacji technicznych o charakterze naukowo-technicznym w prasie specjalistycznej, a także
legitymują się wydawnictwami książkowymi.
Oddział poza spotkaniami i wymianą doświadczeń z innymi Oddziałami SITK gościł przedstawicieli
podobnych stowarzyszeń, organizacji technicznych m.in. z Holandii, Francji, Niemiec, Czech; brał
udział w zagranicznych wyjazdach technicznych. Samodzielny Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług
Techniczno-Ekonomicznych utworzono w połowie 1995 r.
Oddział wybił okolicznościowy medal w 1995 r. z okazji 75-lecia ruchu stowarzyszeniowego.
Osiągnięciem władz Oddziału jest prawidłowo układająca się współpraca z władzami
administracyjnymi na szczeblu wojewódzkim i miejskim, władzami samorządowymi oraz zakładami
pracy, takimi jak: ZNTK S.A. im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wlkp., „SKAMO" Nowe
Skalmierzyce, Lokomotywownia Pozaklasowa Ostrów Wlkp., Węzeł PKP Ostrów Wlkp., Centralne Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne Kolejnictwa „Cekol" w Poznaniu Oddział w Ostrowie oraz Zarząd Dróg
w Ostrowie Wlkp.
Należy podkreślić widoczny udział naszych przedstawicieli w branżowych komisjach przy Wojewodzie
Kaliskim i Sejmiku Samorządowym województwa kaliskiego.
W dniach 16 i 17 listopada 1995 r. Oddział zorganizował spotkanie sekretarzy oddziałów z Prezesem
SITK W. Starowiczem i sekretarzem generalnym H. Komorowskim w Antoninie. Dla zebranych
sekretarzy zorganizowano wycieczkę do Gołuchowa i Opatówka. Z tej okazji Zarząd Oddziału spotkał
się z Kolegami z Zarządu Krajowego SITK W. Starowiczem, M. Kotwasińską i H. Komorowskim.
Działalność Oddziału SITK w latach 1997 – 2006
Podstawowym obszarem działalności Oddziału jest region południowej Wielkopolski, z przenikaniem na
tereny sąsiednich województw ze względu na istniejące tam filie i oddziały przedsiębiorstw branży kolejowej i drogowej. Rada FSNT NOT ma natomiast siedzibę w Kaliszu.
Stowarzyszenie jest największym w regionie.
Honorowym Prezesem Oddziału został kolega Dominik Strączkowski, założyciel w 1977 roku Oddziału
S1TK w Kaliszu, z siedzibą w Ostrowie Wlkp.
Działalność merytoryczna Oddziału koncentruje się w kołach zgrupowanych przy kluczowych
przedsiębiorstwach i instytucjach branży transportowej regionu oraz w Kole Seniorów i Kole
Środowiskowym, a także Klubie Egzaminatorów przy WORD w Kaliszu. Najliczniejsze grupy zawodowe
to kolejarze i drogowcy oraz pracownicy firm zaplecza technicznego kolei. Największym w Oddziale jest
Koło Seniorów liczące ponad 100 członków, które prowadzi działalność towarzyską, kulturalną, pomocy
koleżeńskiej i techniczną. Do Koła należą również członkowie SITK - seniorzy spoza Województwa.
Wieloletnią tradycję mają systematycznie organizowane wspólnie z Zarządem Oddziału uroczyste
spotkania z okazji Bożego Narodzenia (Mikołajki), Noworoczne (Dzień Seniora) i Wielkanocne, a także
organizowane na początku roku Spotkania Noworoczne z parlamentarzystami, władzami
samorządowymi i administracyjnymi oraz prezesami/dyrektorami przedsiębiorstw i instytucji branży
transportowej regionu. Oddział był organizatorem lub współorganizatorem ponad 40 konferencji
naukowo-technicznych o charakterze międzynarodowym, krajowym i regionalnym, seminariów,
pokazów i wystaw technicznych – głównie o tematyce związanej z układami komunikacyjnymi regionu,
transportem drogowym i szynowym, a także z drogownictwem, komunikacją miejską.
Konferencje byty organizowane w Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Tłokini Kościelnej, Nowych Skalmierzycach,
Antoninie, Gołuchowie, a także Poznaniu, Łodzi, Kluczborku, Szczecinie i Raciborzu. Oddział SITK w
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Ostrowie Wlkp. ma następujące agendy prowadzące działalność gospodarczą:
- Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych (samodzielny od 1995 roku) poprzednio filia ośrodka krajowego SITK,
- Centrum Szkolenia utworzone w 2000 roku, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych po
spełnieniu warunków określonych w ustawie o systemie oświaty.
Ośrodek i Centrum Szkolenia wykonują opracowania techniczne, usługi w zakresie rzeczoznawstwa,
szkoleń specjalistycznych i innych a obszarze całego kraju. Centrum Szkolenia posiada m. in. stosowne
pozwolenia Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie szkoleń z zakresu
transportu towarów niebezpiecznych. Ściśle współpracuje m.in. z Transportowym Dozorem
Technicznym, Urzędem Transportu Kolejowego, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w
zakresie opracowań technicznych i szkoleń specjalistycznych dla branży transportowej.
Zarząd Oddziału współpracuje z FSNT NOT w Kaliszu, mając swoich przedstawicieli w prezydium i
radzie, komisji seniorów i w zespołach branżowych, powołanych do realizacji określonych tematów,
istotnych dla regionu i środowiska technicznego. Oddział promuje twórców techniki, wspierając ich
udział w konkursach organizowanych przez resort transportu i NOT. Członkowie biorą udział w
pracach Krajowej Sekcji Kolejowej, Krajowego Klubu Seniorów, Krajowego Klubu Miłośników Historii
i Zabytków Transportu.
Członkowie Oddziału mogą korzystać z Klubu Technika SITK, powstałego w 1998 r. po adaptacji
pomieszczeń w piwnicach Technikum Kolejowego w Ostrowie Wlkp.
W 2001 roku wyposażono i uruchomiono do prac administracyjno-technicznych nowe biuro Oddziału
przy ulicy Sienkiewicza w Ostrowie Wlkp.
Oddział organizował konkursy dla absolwentów techników branżowych na najlepsze prace dyplomowe,
a w 2000 roku konkurs p.t. Co .wiesz o inżynierze E. Malinowskim.
W organizacji i pracach samorządu zawodowego inżynierów budowlanych na terenie Wielkopolski
uczestniczył m. in. wiceprezes Oddziału Czesław Gruchot. Członkowie zarządu Oddziału uczestniczą m.
in. w pracach Izby Gospodarczej Drogownictwa - Edward Torzecki, Aeroklubu Polski - Tadeusz
Malarczyk, PCK - Jan Godziębski, Stowarzyszenia Zarządców Dróg Powiatowych - Anna Gieczewska,
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Seweryn Kaczmarek i Komisji Infrastruktury KR
BRD - Kazimierz Gabryś.
Zarząd Oddziału współpracuje ze Stowarzyszeniem Techniki i Miłośników Kolejnictwa, udzielając mu
pomocy organizacyjnej, Yacht - Klubem „NORD" i in. Organizowane były również spotkania z
seniorami lotnictwa.
Oddział wyspecjalizował się w wybijaniu okolicznościowych medali SITK (z inicjatywy Henryka
Szczepaniaka i Mariana Kmiecika) - zaprojektowano i wybito medale (10 okolicznościowych medali)
zarówno dla Oddziału w Ostrowie Wlkp., jak i innych oddziałów Stowarzyszenia.
Oddział współpracował z ambasadą Republiki Peru w Warszawie;. w 2000 r. gościem Oddziału był
ambasador Jorge Castaneda, a następny ambasador - Martha Toledo-Ocampo Urena gościła
przedstawicieli Oddziału w Warszawie.
Należy również podkreślić sukces członka Stowarzyszenia (z koła przy Fabryce WAGON S.A.)
Stanisława Grześkowiaka, który w 2000 w plebiscycie Ostrowianin Roku uzyskał ten zaszczytny tytuł.
Kadencja od 2006
Po raz kolejny Prezesem Oddziału SITK został Kazimierz Gabryś, wiceprezesem zostali kol. Czesław
Gruchot i kol. Tadeusz Musielak, a sekretarzem kol. Henryk Hellwing.
Na XXIX Zwyczajnym Zjeździe Delegatów, który odbył się w Cedzynie k/Kielc do władz Krajowych
Stowarzyszenia wybrano kol. Kazimierza Gabrysia, – który obecnie pełni funkcję
wiceprzewodniczącego Krajowego Sądu Koleżeńskiego i kol. Czesława Gruchota, – który został
zastępcą członka Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Na Zjeździe Delegatów SITK ogłoszono wynik konkursu na ERNESTY, – do którego nominowano w
kategorii „Najlepsze Koło Seniorów”, Koło Seniorów przy Oddziale SITK, a w kategorii „Najlepszy
Drogowiec” kol. Czesława Gruchota.
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Koło Seniorów SITK przy Oddziale w Ostrowie Wlkp., otrzymało prestiżowe wyróżnienie, jakim jest
nagroda ERNESTA, – którą od Prezesa Stowarzyszenia odebrał Prezes Honorowy Oddziałów SITK kol.
Dominik Strączkowski.
Należy tu podkreślić, że za rok 2007, kolejne nominacje do nagrody ERNESTA otrzymały dwa koła SITK
z naszego Oddziału tj. Koło Seniorów i Międzyzakładowe Koło SITK przy EKK „WAGON”, co stanowi
duże osiągnięcie dla wymienionych Kół i O/ SITK.
W tej kadencji należy podkreślić aktywny udział naszych przedstawicieli w klubach i komisjach na
poziomie krajowym Stowarzyszenia w tym m.in. Krajowej Sekcji Kolejowej, Miłośników Historii i
Ochrony Zabytków, Krajowego Klubu Seniora, Radzie Prezesów SITK.
Na początku kadencji nasi koledzy, absolwenci Technikum Kolejowego aktywnie uczestniczyli w
Komitecie Organizacyjnym Zjazdu Absolwentów Technikum Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim – z
okazji Jubileuszu 60-lecia szkoły.
Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył kol. Jan Godziębski, a w Komitecie Honorowym był Prezes
Oddziału (absolwent Technikum Kolejowego) kol. Kazimierz Gabryś.
Tradycyjnie organizowane są uroczyste spotkania okolicznościowe:
- Noworoczne
- Dzień Seniora
- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, „Mikołajki” i Świąt Wielkanocnych; tradycyjne „Jajko” opłatkowe
- Sprawozdawcze po zakończonym roku z udziałem przedstawicieli Kol./Klubów,
jak również plenerowe:
- tradycyjne „ognisko”
- grzybobranie
- „Dzień Drogowca”
i inne organizowane przez Koła/Kluby O/SITK.
Na uwagę zasługują organizowane konferencje i seminaria, dotyczące istotnych problemów
komunikacyjnych regionu Południowej Wielkopolski, m.in.
- Konferencji Regionalnej pt.: „Perspektywy Rozwoju Komunikacji w regionie Południowej
Wielkopolski” (2007r)
- Seminarium dot. problemów transportowych w Południowej Wielkopolsce (2008 r),
organizowane wspólnie z władzami samorządowymi m. Ostrowa Wielkopolskiego i m. Kalisza.
W konferencjach tych uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa resortu władz samorządowych i
administracyjnych województwa i regionu, parlamentarzyści RP, władze Krajowe Stowarzyszenia,
eksperci i prezesi/ dyrektorzy instytucji i firm związanych z transportem.
W 2007r zorganizowaliśmy w Ostrowie Wielkopolskim Ogólnopolskie Spotkanie Seniorów SITK z
udziałem władz krajowych Stowarzyszenia i zaproszonych gości.
Na uwagę zasługują spotkania klubowe i techniczne połączone z prelekcją znanych osobistości ze
świata telewizji ,biznesu, polityki.
Dużą aktywność i inicjatywę wykazują koła SITK przy EKK „WAGON”, PKP „CARGO”, PLK Zakład
w Ostrowie Wlkp., VOSSLOH-Skamo, Drogowców i Koło Seniorów – które organizują spotkania
klubowe, rekreacyjne, plenerowe, wyjazdy techniczno-turystyczne, imprezy sportowe np. turnieje
brydżowe, bilardowe, dyskusje techniczne.
Istotną działalność O/SITK stanowi lobbing na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej w regionie
m.in. dotyczący rozbudowy lotniska w Michałkowie z przystosowaniem do regionalnej komunikacji
lotniczej, budowy kolei dużych prędkości tzw. „Y” z przebiegiem trasy przez nasz region, budowy dróg
krajowych nr 11 i 25, o parametrach dróg ekspresowych.
W wymienionych tematach wspomagają nasze starania członkowie Oddziału SITK zatrudnieni w
Ministerstwach i Urzędach Centralnych, na kierowniczych stanowiskach, w randze kierowników
urzędów centralnych w radzie podsekretarza stanu (Seweryn Kaczmarek), Dyrektorzy Biur /
Departamentów w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Skarbu, Ministerstwie Obrony Narodowej
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(Kazimierz Gabryś, Łukasz Leja, Włodzimierz Płocharz, płk Jacek Bąk) jak również w Centrali PKP
(dyr. Marian Szcześniak) i Komitetu Współpracy Kolei Europejsko-Azjatyckich (OSŹD), Zdzisław
Chudziak – inni członkowie naszego Oddziału zatrudnieni w Centralnych i Wojewódzkich Zarządach
Dróg, Instytucjach, Biurach Projektowych i znaczących w branży firmach związanych z transportem.
Przedstawiciele naszego Oddziału aktywnie uczestniczą w pracach Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu (Kazimierz Gabryś, Jan Godziębski, Kazimierz Kubiak).
Przedstawiciel naszego Oddziału kol. Kazimierz Gabryś – ściśle współpracuje z Biurem Miss Polonia w
Warszawie,- będąc przedstawicielem Biura w konkursach regionalnych w Polsce, jak również w jury
konkursów jako przedstawiciel SITK (np. w 2008r w Poznaniu na konkursie Miss Wielkopolski).
Kol. Kazimierz Gabryś, jako pracownik kierownictwa Ministerstwa, uczestniczył w organizacji konkursu
Miss Word w Polsce w 2006r.
W czerwcu 2008r – wspólnie z PLK i PKP „CARGO”, kołami SITK-nych Zakładów i Oddziałem SITK –
zorganizowano w ramach ogólnopolskich „DNI TECHNIKI KOLEJOWEJ” – konferencje i wystawę
taboru i wyposażenia na terenie Zakładu Taboru w Ostrowie Wielkopolskim dla mieszkańców naszego
regionu.
Należy zaznaczyć bardzo dobrą współpracę władz Oddziału SITK z parlamentarzystami RP z naszego
regionu w tym szczególnie z posłami RP, Jarosławem Urbaniakiem, Witoldem Sitarzem, Józefem
Rackim, europosłem Andrzejem Grzybem, a także z władzami samorządowymi m. Ostrowa Wlkp, m.
Kalisza, starostwem w Ostrowie Wlkp, miast i gmin naszego regionu, firm i instytucji związanych z
transportem, Izbą Przemysłowo-Handlową Południowej Wielkopolski, WORD w Kaliszu, Klubem
Motorowym w Ostrowie Wielkopolskim i Wielkopolską Izbą Inżynierów Budownictwa.
Przedstawiciel
O/SITK Prezes Kazimierz Gabryś uczestniczył w komitecie organizacyjnym
prestiżowych imprez sportowych i muzycznych organizowanych przez KMO – m.in. przy organizacji
Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu, „Łańcucha Herbowego m. Ostrowa
Wielkopolskiego” z udziałem gwiazd światowego żużla, czy też prestiżowej imprezy „Legendy Rocka –
Legendy Żużla” z udziałem legendarnego zespołu Scorpions.
W 2008 r. – wspólnie z prezydentem m. Ostrowa Wielkopolskiego p. R. Torzyńskim i prezydentem m.
Kalisza p. Pęcherzem, Prezes Oddziału SITK Kazimierz Gabryś uczestniczył w konsultacjach
społecznych dotyczących budowy kolei dużych prędkości (w Łodzi, Poznaniu), a także w konferencjach
tematycznych w Warszawie.
W Ostrowie Wielkopolskim przy udziale O/SITK, prezydent Radosław Torzyński zorganizował w 2008
roku konferencję na temat „Budowa kolei dużych prędkości szansą dla Południowej Wielkopolski”.
Oddział SITK w Ostrowie Wielkopolskim nadal organizuje poprzez swoją agendę – centrum szkolenia
SITK – seminaria dla przedsiębiorców/przewoźników drogowych, z udziałem przedstawicieli
Kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy
Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego i
innych Ośrodków/Instytucji związanych z transportem.
Organizuje również specjalistyczne szkolenia np. dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych
(ADR), kwalifikacyjne dla kierowców, maszynistów lokomotyw, LPG i inne w ramach posiadanych
uprawnień, między innymi Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Transportowego Dozoru
Technicznego i Urzędu Transportu Kolejowego. Centrum szkolenia SITK kieruje Dyrektor Jan
Godziębski.
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych SITK w Ostrowie Wielkopolskim
wykonuje szereg prac o charakterze projektowym, rzeczoznawstwa, opinii technicznych i innych dla
branży transportowej, jak również wyceny maszyn i urządzeń dla Urzędów Skarbowych, Urzędów
Celnych, Instytucji i innych zleceniodawców – w ramach podpisanych porozumień o współpracy.
Wymienione tematy są realizowane na terenie całego kraju. Ośrodkiem kieruje Tadeusz Musielak.
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Osiągnięcia Oddziału SITK
Podczas 30 letniej działalności Oddziału SITK – członkowie, koła/kluby i Oddział otrzymali szereg
nagród i wyróżnień, za działalność społeczną i zawodową w dziedzinie transportu.
Wiele koleżanek i kolegów otrzymało srebrne i Złote Odznaki Honorowe SITK i NOT, a także najwyższe
wyróżnienia jakim jest otrzymanie Złotej Odznaki Honorowej NOT z Diamentem. (Kol. Kazimierz
Gabryś, Henryk Szczepaniak, Dominik Strączkowski).
Koło Seniorów otrzymało za swoja aktywna działalność Zbiorową Złotą Odznakę Honorową SITK.
Zasłużeni koledzy z naszego oddziału otrzymali najwyższa godność w Stowarzyszeniu – Członka
Honorowego SITK (Piotr Zasuń, Bogdan Mazurek, Henryk Szczepaniak, Dominik Strączkowski,
Kazimierz Gabryś).
Za osiągnięcia naukowo – techniczne w dziedzinie transportu Medal im. A i Zb. Wasiutyńskich otrzymał
kol. Kazimierz Gabryś.
Za działalność społeczną i zawodową na wniosek SITK, odznaczenia państwowe otrzymali, m.in.
Srebrny Krzyż Zasługi (Halina Janiak, Ryszard Wasiela, …)
Złoty Krzyż Zasługi (Henryk Szczepaniak, Dominik Strączkowski, Kazimierz Gabryś, Seweryn
Kaczmarek, Piotr Zasuń, …).
Liczne grono koleżanek i kolegów otrzymało odznaki i medale resortowe „Zasłużony dla Kolejnictwa”,
„Zasłużony dla Drogownictwa” a także najwyższe resortowe „Zasłużony dla Transportu” (Kazimierz
Gabryś, Seweryn Kaczmarek, Czesław Gruchot, Dominik Strączkowski, …), medale dla „Zasłużonych w
rozwoju trakcji elektrycznej PKP im. prof. Czesława Jaworskiego”, otrzymali Kol. Tadeusz
Gołaszewski, Stanisław Sikora. Wiele koleżanek i kolegów otrzymało godność „Zasłużony Senior
SITK”.
Są to tylko wybrane przykłady Odznaczeń i wyróżnień przyznanym członkom naszego Oddziału za
aktywną działalność w Stowarzyszeniu.
Należy tu również podkreślić, że nominowani przez Oddział SITK członkowie naszego środowiska
technicznego, zespoły projektantów/konstruktorów otrzymali liczne nagrody państwowe i resortowe za
prace naukowo – badawczą i wdrożeniowe (szczególnie z Koła SITK przy Centralnym Biurze
Konstrukcyjnym Kolejnictwa SKAMO, obecnie Vossloh-Skamo oraz ZNTK, obecnie EKK Wagon), a
także Złote Medale na Targach wynalazków w Brukseli „EUREKA”.
Znaczącym sukcesem w Skali Kraju było przyznanie prestiżowej nagrody - statuetki „ERNESTA” dla
Koła Seniorów przy O/ SITK w Ostrowie Wielkopolskim na Zjeździe Delegatów SITK w 2006 r. Należy
tu podkreślić, że w kategorii „Najlepszy Drogowiec”, nominację do nagrody ERNESTA otrzymał Kol.
Czesław Gruchot, a w kategorii „Najlepsze Koło” – Koło SITK przy EKK „Wagon”, i dwukrotnie w
minionych latach, nominację w kategorii „Najlepsze Koło Seniorów” – Koło Seniorów naszego
Oddziału.
Na uwagę zasługują również liczne patenty za wynalazki, nowoczesne rozwiązania techniczne,
dokonane przez członków O/ SITK jak również wzory użytkowe – co świadczy o wysokim poziomie
zawodowym kadry technicznej Oddziału SITK w Ostrowie Wielkopolskim.
Są to wybrane przykłady dot. osiągnięć naukowo – technicznych, zawodowych i osiągnięć w pracy
społecznej w naszym Stowarzyszeniu.
Wymiernymi osiągnięciami O/SITK są liczne opinie techniczne, ekspertyzy oraz opracowania
techniczne, realizowane na zlecenie resortu transportu, PKP i innych firm oraz Instytucji z całego kraju.
Oddział był również organizatorem wielu znaczących konferencji naukowo-technicznych, na poziomie
międzynarodowym, krajowym i regionalnym, a także specjalistycznych szkoleń i seminariów dla kadry
technicznej z całego kraju.
Oddział SITK R.P W Ostrowie Wielkopolskim, jest postrzegany jako wyróżniający się na poziomie
krajowym w Stowarzyszeniu, mający duże uznanie w branży transportowej – o czym świadczą liczne
wyróżnienia, certyfikaty, listy gratulacyjne, podziękowania i wysoka ocena środowiska naukowo –
technicznego, a także władz samorządowych i administracyjnych kraju i regionu.
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17. Fotografie – załącznik nr 2.
18. Uwagi dodatkowe:
W dniach 20-22 kwietnia 2006r w Cedzynie k/Kielc odbył się XXIX Zwyczajny Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. W Zjeździe udział wzięła 6-osobowa grupa
delegatów regionalnego Oddziału SITK RP obejmującego swoim zasięgiem Południową Wielkopolskę
tj. Kazimierz Gabryś – Prezes Oddziału, Czesław Gruchot – Wiceprezes Oddziału, Jan Godziębski –
Dyrektor Centrum Szkolenia SITK RP, Dominik Strączkowski – Prezes Honorowy Oddziału i Henryk
Szczepaniak – członek Zarządu Oddziału. W/w delegacji zostali wybrani na Walnym Zebraniu
Delegatów Oddziału SITK w miesiącu lutym b.r.
Kazimierz Gabryś, Dominik Strączkowski i Henryk Szczepaniak są również honorowymi członkami
Stowarzyszenia. Należy podkreślić, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP należy
do największych i najaktywniejszych stowarzyszeń naukowo-technicznych w Polsce, zrzesza około 10
tys. członków. Oddział SITK RP w Ostrowie Wlkp. zrzesza ponad 400 członków – jest największym
Stowarzyszeniem działającym w regionie Południowej Wielkopolski i we Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT w Kaliszu. Należy do większych i najaktywniejszych Oddziałów SITK w
Polsce. W Wielkopolsce działają 2 oddziały – w Poznaniu i Ostrowie Wlkp. O sukcesie naszego oddziału
zaakcentowanym na Zjeździe Stowarzyszenia świadczy fakt wyboru naszych przedstawicieli do władz
krajowych Stowarzyszenia z grona około 200 delegatów z całego kraju.
Do 5-osobowego Krajowego Sądu Koleżeńskiego wybrany został ponownie Kazimierz Gabryś,
natomiast do Krajowej Komisji Rewizyjnej – Czesław Gruchot. W Radzie Prezesów Stowarzyszenia w
kadencji 2006-2009 będą uczestniczyć Kazimierz Gabryś – Prezes Oddziału i Dominik Strączkowski –
Prezes Honorowy Oddziału. Podczas Zjazdu ogłoszono również wyniki konkursu za 2005 rok im.
Ernesta Malinowskiego – wybitnego polskiego inżyniera o światowej sławie m.in. budowniczego kolei
trans andyjskiej w Peru.
Nominację do nagrody w kategorii „Najlepszy Drogowiec” otrzymał członek naszego Oddziału kolega
Czesław Gruchot, natomiast w kategorii „Najlepsze Koło” – Koło Seniorów SITK RP przy O/SITK – co
już jest w skali kraju dużym sukcesem naszego Oddziału.
Spośród w/w nominowanych – nagrodę „ERNESTA” w kategorii „Najlepsze Koło” – przyznano Kołu
Seniorów przy O/SITK RP w Ostrowie Wlkp. Koło Seniorów SITK RP jest największym i
najaktywniejszym Kołem Seniorów SITK w całym Stowarzyszeniu. Liczy ponad 110 członków,
wykazując się wieloma inicjatywami pracą na rzecz SITK oraz sowich członków Seniorów. Na kadencję
lat 2006-2009 Prezesem Stowarzyszenia wybrano porf. dr hab. inż. Antoniego Szydło z Politechniki
Wrocławskiej. W Uchwale Zjazdu ujęto szereg wniosków skierowanych do władz – istotnych również
dla naszego regionu – m.in. dot. budowy linii kolejowych dużych prędkości, dróg krajowych o
parametrach dróg ekspresowych, modernizacji linii kolejowych czy też rozwoju regionalnej komunikacji
lotniczej.
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