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Szanowni Państwo!
To już nasze trzynaste spotkanie na łamach biuletynu 

Amberway News. Wbrew pozorom, jestem pewien, że nie 
będzie ono pechowe.

Rok 2007, choć jeszcze się nie skończył, był dla nas bar-
dzo pracowity. I do tego jubileuszowy... Piętnastolecie Gru-
py Krajewski uczciliśmy Konferencją, współorganizowaną 
przez naszych partnerów biznesowych. Założenie organiza-
torów, jakim było połączenie kwestii szkoleniowych z dużą 
dawką turystyki i krajoznawstwa, przyniosło zakładany 
efekt. Goście nie tylko zgłębili tajniki branży oponiarskiej, 
ale również poznali piękno architektury i urok podkra-
kowskiej przyrody. Była to prezentacja południowej części 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej w pigułce, od zamków 
i klasztorów, poprzez jaskinie, skałki i dolinki, po cieka-
wostki krajoznawcze i spotkania z interesującymi ludźmi. 
Zaproszeni goście, choć z żalem żegnali Kraków, wyjeżdżali 
usatysfakcjonowani tym co zobaczyli i przeżyli...

Po piętnastu latach działalności w zasadzie głównie 
w branży oponiarskiej, wypływamy (i to w pewnym sensie 
w dosłownym tego słowa znaczeniu) na nowe wody. Za-
początkowany przez nas projekt pod nazwą Żegluga Wi-
ślana wkroczył w zaawansowaną fazę realizacji. Przedsię-
wzięcie jest niezwykle skomplikowane logistycznie, gdyż 
nikt przed nami czegoś podobnego nie robił - dlatego wy-
maga sporo wysiłku i pracy. W związku z tym na nadmiar 
czasu nie narzekamy...

Więcej na temat projektu żeglugowego i obchodów na-
szej „piętnastki”  oraz oczywiście o wielu innych sprawach 
związanych z działalnością Grupy przeczytacie Państwo 
wewnątrz numeru.

Życzę miłej lektury Amberway News nr 13.
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Co nowego
w Grupie Krajewski?

Wszystko wskazuje na to, że na-
sza pozycja lidera wśród do-

stawców ogumienia dla przedsię-
biorstw przewozów pasażerskich 

pozostaje niezagrożona. Chodzi 
oczywiście o zakłady PKS i komu-
nikacji miejskiej, które są naszymi 
głównymi klientami. Specjalizacja 
w tym zakresie przynosi zamierzo-
ne efekty i co najważniejsze, jest 
wysoko oceniana przez samych 
odbiorców. Użytkownicy cenią so-
bie przede wszystkim dostosowa-
nie naszej oferty do ich specyfi cz-
nych potrzeb w zakresie doboru 
konkretnych wzorów bieżników 
do określonych typów pojazdów, 
jeżdżących w bardzo zróżnicowa-
nych warunkach.

Na naszą korzyść przemawia rów-
nież innowacyjność. Opracowane 
przez specjalistów z Grupy Krajew-

ski i wprowadzone na rynek wiosną 
tego roku ulepszone pasy do bież-
nikowania marki Amberway Tre-
ad Plus, znakomicie sprawdzają się 

w praktyce. Oczywiście okres testo-
wania jest jeszcze zbyt krótki, by wy-
ciągać ostateczne wnioski, jednak  
na podstawie do-
tychczas zebranych 
danych empirycz-
nych można zakła-
dać, że wyniki będą 
satysfakcjonujące. 
Zbadane przebiegi 
opon bieżnikowa-
nych na nowych pa-
sach są średnio o 30 
% wyższe niż wersji 
poprzedniej.

Wzmożone zapo-
trzebowanie na ofe-
rowane przez naszą 

Grupę produkty wymaga uspraw-
nienia systemu dystrybucji. Od lat 
regularnie wymieniamy stary tabor 
i dokupujemy nowy. Jednym z ostat-
nich zakupów jest pokazana na za-
łączonym zdjęciu przyczepa towa-
rowa o dmc 3,5 tony, która została 
specjalnie zaprojektowana i wykona-
na pod nasze potrzeby przez znaną 
gliwicką fi rmę Wiola. 

Jak łatwo zauważyć, na plandece 
przyczepy umieściliśmy reklamę Że-
glugi Wiślanej. To ogromna inwe-
stycja, którą zaczęliśmy realizować 
jeszcze przed wakacjami. Najważ-
niejszym elementem projektu jest 
oczywiście tabor pływający – za-
mówione przez naszą fi rmę jachty 
są właśnie budowane w zakładzie 
szkutniczym w Giżycku. Relacje 
z postępów prac nad przedsięwzię-
ciem będą Państwo otrzymywać 
na bieżąco na łamach Amberway 
News.



Podstawowe wzory bieżników ciężarowych opon markiPodstawowe wzory bieżników ciężarowych opon marki

225/75  R 16
215/75  R 17,5
235/75  R 17,5
245/75  R 17,5; 19,5
265/70  R 19,5
10.00  R 20
11.00  R 20
10  R 22,5
11  R 22,5

245/75  R 17,5; 19,5
265/70  R 19,5
10.00  R 20
11.00  R 20
10  R 22,5
11  R 22,5
12  R 22,5
275/70  R 22,5
295/80  R 22,5

285/70  R 19,5
275/70  R 22,5
295/80  R 22,5

225/75  R 16; 17,5
205/75  R 17,5
215/75  R 17,5
225/75  R 17,5
235/75  R 17,5
8.25  R 20
9.00  R 20

*

265/70  R 19,5
11.00  R 20
11  R 22,5
295/80  R 22,5
315/80  R 22,5

265/70  R 19,5
285/70  R 19,5
11.00  R 20
11  R 22,5
12  R 22,5
275/70  R 22,5
295/80  R 22,5
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295/80 R 22,5
13  R 22,5
315/80 R 22,5

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

275/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

6.50  R 16
6.50  x 20

295/80 R 22,5
315/80 R 22,5
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315/80 R 22,5

275/70 R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5
12  R 22,5

365/80 R 20
385/65 R 22,5

425/80 R 22,5
445/80 R 22,5

365/80 R 20
385/65 R 22,5

365/80 R 20
385/65 R 22,5

365/80 R 20
385/65 R 22,5

Rozmiary opon regenerowanych w poszczególnych wzorach bieżników, podane są jedynie orientacyjnie - możliwości zależą od parametrów karkasów, głównie szerokości (która różni 
się m.in. w zależności od producenta). Większość wzorów dostępnych do bieżnikowania w pełnych profi lach (np. 80 lub 90) można również wykonać w profi lach obniżonych, takich jak 
75, 70, 65, 60 itd. Dokładne informacje na temat doboru wybranych wzorów bieżników do konkretnych opon, uzyskacie Państwo u naszych pracowników.

* 
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Podczas tegorocznych V Między-
narodowych Targów Lokalnego 

Transportu Zbiorowego TRANSE-
XPO zaprezentowało się 153 wy-
stawców z 11 krajów (Białoruś, Bel-
gia, Finlandia, Francja,  Holandia, 
Niemcy, Polska, Szwecja, Ukraina, 
Wielka Brytania, Włochy). Wystawa 
zajęła powierzchnię 9300 metrów 
kwadratowych. Towarzyszyły jej 
liczne konferencje prasowe i prezen-
tacje firm oraz kilka polskich pre-
mier autobusów, m.in. firmy Evo-
Bus. Podczas TRANSEXPO odbył 
się również pokaz 12-metrowego 
autobusu Mastero CNG zasilane-
go naturalnym gazem, prezentacja 
międzymiastowo-turystycznego au-
tobusu Autosan Ramzes z komfor-
towym wyposażeniem oraz dwupo-
kładowego autobusu Setra S431 DT 
o pojemności do 89 miejsc.

Na targach prezentowane były 
pojazdy transportu miejskiego, pod-
miejskiego, międzymiastowego, po-
jazdy turystyczne, specjalistyczne 
i gospodarcze, a także części i wy-
posażenie autobusów oraz tabor 
i urządzenia dla komunikacji auto-
busowej wraz z infrastrukturą, urzą-

dzenia do pobierania opłat, sprzęt 
i oprogramowanie dla systemów in-
formatycznych, jak również części 
i wyposażenie trakcji elektrycznej, 
infrastruktura torów, sieci i podsta-
cji trakcyjnych. 

Wystawie towarzyszyła konfe-
rencja techniczna „Techniki inno-
wacyjne w zarządzaniu komunika-
cją miejską”, której organizatorem 
była Izba Gospodarcza Komunikacji 
Miejskiej z Warszawy.

Targi odbywały się dopiero po raz 
piąty, a już osiągnęły rangę najwięk-
szej imprezy wystawienniczej trans-
portu publicznego w kraju i zaczyna-
ją być dostrzegane przez europejski 
rynek targowy. 
Każdego roku 
wzrasta zainte-
resowanie tar-
gami zarówno 
w ystawców, 
zwiedzających, 
jak również me-
diów. To zain-
teresowane jest 
także związane 
ze wzrastającą 
sprzedażą au-

tobusów. O znaczeniu tej wysta-
wy świadczy uhonorowanie w tym 
roku Międzynarodowych Targów 
Lokalnego Transportu Zbiorowego 
Medalem Europejskim dla Usług 
przyznawanym przez Urząd Ko-
mitetu Integracji Europejskiej i Bu-
siness Center Club za wysoki po-
ziom świadczonych usług, których 
jakość nie odbiega od poziomu eu-
ropejskiego.

Najlepsze wyroby prezentowane 
na wystawie zostały tradycyjnie na-
grodzone medalami i wyróżnienia-
mi Targów Kielce.

Podczas wystawy akredytowało 
się blisko 90 dziennikarzy.
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Cóż by to było za półrocze bez 
szkoleń – powiedziałoby więk-

szość naszych klientów. Dlatego 
właśnie, pomimo braku możliwości 
zorganizowania wspólnego wyjazdu 
z fi rmą TipTopol, skorzystaliśmy 

z okazji dostawy sprzętu przez fi r-
mę Spimat do naszego kontrahenta 
i szybko zorganizowaliśmy również 
kompleksowe szkolenie. 

W ramach umowy o współpra-
cy, PPKS Lublin, Oddział w Kra-

Program szkoleniowy
snymstawie wydzierżawił od nas 
urządzenia do montażu, wyważa-
nia, pompowania i naprawy opon. 
Po raz kolejny zdecydowaliśmy się 
na kompleksowe wyposażenie 

z fi rmą TipTopol, skorzystaliśmy cy, PPKS Lublin, Oddział w Kra-

8 Amberway News 12    1/2007

W ramach umowy o współpra-
cy, PPKS Lublin, Oddział w Kra-

na kompleksowe wyposażenie 
cy, PPKS Lublin, Oddział w Kra-

PKS Stalowa Wola

MPK Lublin

PKS Stalowa Wola

PKS Krasnystaw

PKS Krasnystaw
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oferowane przez fi rmę Spimat, stąd 
nasza wspólna wizyta. Po rozłado-
waniu i zainstalowaniu maszyn, wła-
ściciel zakładu pan Marek Spiączka 
przystąpił do prezentacji możliwo-
ści technicznych przywiezionych 
urządzeń i szkolenia pracowników 
PKS-u. Serwisanci zapoznali się 
z zasadami skutecznej i bezpiecznej 
eksploatacji wyposażenia i od razu 
przystąpili do pracy na maszynach. 
Choć brakuje im doświadczenia z za-
kresu obsługi opon, już widać po-

stępy, a codzienna 

praktyka uczyni z nich prawdziwych 
serwisantów opon.

Na szczęście we wrześniu udało 
nam się zorganizować szkoleniowe 
tourne z mistrzem sztuki serwiso-
wania i wulkanizacji – Rysiem Mar-
cinkowskim z TipTopolu. Ku zado-
woleniu gospodarzy udało nam się 
odwiedzić następujące fi rmy: PKS 
w Stalowej Woli (4.IX), MPK Lublin 
(5.IX), PKS w Warszawie (6.IX) i Ve-
olia Transport Tczew (7.IX). Prowa-
dzący jak zwykle zachwycił kursan-
tów fachowością i łatwym sposobem 

przekazywania infor-
macji. Zajęcia obej-
mowały zarówno 
kwestie teoretyczne, 

w formie multimedialnych prezentacji 
na salach wykładowych, jak również 
praktyczne, prowadzone na warszta-
tach naprawczych. Gościem specjal-
nym podczas spotkania w Lublinie 
był regionalny przedstawiciel Grupy 
Goodyear, Tomasz Sternik, który uzu-
pełnił realizowany program o własne 
spostrzeżenia i zaprezentował nowe 
osiągnięcia reprezentowanego przez 
niego koncernu. Jak zwykle w spo-
tkaniach uczestniczyli zaproszeni 
przedstawiciele sąsiednich, współ-
pracujących z nami, przedsiębiorstw 
PKS i komunikacji miejskiej. 

Mamy nadzieję, że wkrótce uda 
nam się zrealizować kolejne szko-
lenia...

stępy, a codzienna stępy, a codzienna stępy, a codzienna tów fachowością i łatwym sposobem tów fachowością i łatwym sposobem 
przekazywania infor-
macji. Zajęcia obej-
mowały zarówno 
kwestie teoretyczne, kwestie teoretyczne, lenia...kwestie teoretyczne, 

MPK Lublin

PKS Warszawa

PKS Warszawa

Veolia Transport Tczew

Veolia Transport Tczew



NasiKlienci: PKS ŁĘCZYCA 

Łęczyca jest miastem położo-
nym w samym centrum Pol-

ski. Pierwsze udokumentowane 
wzmianki o „łęczyckim grodzie” 
pochodzą z 1136 roku. O powsta-
niu miasta zadecydowało ukształ-
towanie terenu i rozwój państwo-
wości polskiej:

- ukształtowanie terenu umożliwia-
ło przeprawę przez bagienną pra-
dolinę warszawsko-berlińską

- przez Łęczycę przebiega dział 
wodny, który dzieli zlewnie rzek: 
Odry i Wisły.

- rozwój państwowości wymagał 
ochrony i kontroli przeprawy oraz 
świadczenia usług podróżnym.
Dalsze dzieje Łęczycy to rozbu-

dowa miasta: budowa zamku kró-

lewskiego i murowanych fortyfikacji 
przez Kazimierza Wielkiego, budow-
li sakralnych, młynów i.t.p.

Łęczyca stała się ważnym ośrod-
kiem administracyjno-gospodar-
czym, gdzie bywali królowie polscy, 
odbywały się spotkania możno-
władców. 

Wiek XVII i następne to dla Łę-
czycy okres stagnacji w rozwoju 
społeczno-gospodarczym. Miasto 
stało się ośrodkiem usługowo-ad-
ministracyjnym na rzecz rolnicze-
go regionu.

PPKS Łęczyca powstał w 1992 
roku w wyniku przekształcenia 

Placówki Tereno-
wej PPKS-u Kutno. 
Podobnie jak inne 
przedsiębiorstwa 
naszej branży, pod-
stawowym przed-
miotem działalno-
ści gospodarczej 
jest przewóz osób. 
Działalność ta kon-
centruje się przede 
wszystkim na ob-
słudze mieszkańców 
Powiatu Łęczyckie-

go, ale również 
zaspokaja po-
trzeby mieszkań-
ców na podróże 
do okolicznych 
miast. Obserwu-
jemy spadek ilo-
ści przewożonych 
pasażerów w za-
kresie przewo-
zów regularnych. 
Dlatego z powo-
dzeniem prze-
suwamy punkt 

ciężkości naszych usług na prze-
wozy specjalne. Drugim istotnym 
źródłem przychodów jest sprzedaż 
paliw silnikowych. Zintensyfiko-
wanie sprzedaży nastąpiło po za-
montowaniu systemu bezobsłu-
gowego wydawania paliw. Ważną 
datą w życiu przedsiębiorstwa jest 
dzień 30 grudnia 2004r. Jest to dzień 
sprywatyzowania zakładu - odda-
nie przedsiębiorstwa do odpłatne-
go korzystania spółce pracowniczej. 
Na chwilę obecną spłacono blisko 
80% wartości przedsiębiorstwa. 

Aktualnie Spółka zatrudnia 100 
osób, dysponuje 50 autobusami.
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NasiKlienci: PKS RADOM 

NasiKlienci: MPK OSTROWIEC 

Przedsiębiorstwo PKS W Rado-
miu jest od ponad 60 lat jed-

nym z największych przewoźnikow 
w regionie. 

Głównym przedmiotem działal-
ności są usługi przewozu pasażerów 
na 186 liniach w regularnej komu-
nikacji zwykłej i pośpiesznej przede 
wszystkim na obszarze dawnego 
województwa radomskiego.

Obejmując swym zasięgiem ko-
munikacji takie miejscowości jak: 
Zwoleń, Lipsko nad Wisłą, Iłża, 
Przysucha, Szydłowiec, Białobrze-
gi, Pionki, Kozienice oraz na liniach 
dalekobieżnych z Radomia do War-
szawy, Lublina, Kielc i Krakowa, 
Poznania, Wrocławia, Wisły, Byd-
goszczy, Łodzi, Krynicy Morskiej, 
Szczawnicy oraz Helu.

Obecnie obok tradycyjnych pa-
sażerskich przewozów regularnych, 
dynamicznie rozwijają się usługi 
przewozów turystycznych; krajo-
wych i zagranicznych. Załogę stano-
wią doświadczeni kierowcy, co daje 
gwarancje bezpiecznej jazdy naszy-
mi autokarami. Posiadamy luksuso-

we autokary typu SCANIA, a także 
autobusy o zwróżnicowanym stan-
dardzie pojemności. Przed każdym 
wyjazdem autokar poddawany jest 
szczegółowej kontroli na stacji dia-
gnostycznej przez uprawnionego 
diagnostę.

Firma nasza zdobyła doświadcze-
nie i profesjonalizm przewożąc pasa-
żerów w Polsce i Europie(regularne 
linie międzynarodowe, kursy waha-
dłowe, grupy wycieczkowe). Naszą 
specjalnością są wszelkiego rodzaju 
imprezy. Wynajmujemy autokary 
na wycieczki za-
kładowe, szkolne, 
kolonie, „zielone 
szkoły”. Jesteśmy 
częstym przewoź-
nikiem na typo-
wo lokalne wyjaz-
dy np. do teatru, 
kina, skansenu lub 
na basen.Wysoki 
poziom świadczo-
nych usług przez 
Przedsiębior-
stwo powoduje, 

że przewozy osób zlecają nam reno-
mowane firmy turystyczne. Zatrud-
niamy 280 pracowników o wysokich 
kwalifikacjach. Dysponujemy 130 
autokarami, średniorocznie poko-
nujemy ponad 8,0 mln kilometrów 
przewożąc ok. 5 mln.pasażerów. 
Posiadamy nowoczesne zaplecze 
obsługowo-naprawcze pojazdów 
z wyspecjalizowaną kadrą, świad-
czące usługi o najwyższym pozio-
mie jakosci. Od roku 2006 posiada-
my Certyfikat Zarządzania Jakością 
EN ISO 9001:2000.

Pierwszy kwietnia 1956 roku stał 
się historyczną datą w życiu 

mieszkańców miasta. Właśnie wtedy 
na trasy komunikacyjne wyruszy-
ły pierwsze autobusy komunikacji 
miejskiej. Jak łatwo policzyć Spół-
ka w 2006 roku obchodziła swoją 
pięćdziesiątą rocznicę działalności. 
W pierwszych latach swojej działal-
ności przedsiębiorstwo dysponowa-
ło kilkunastoma jednostkami mar-
ki STAR-51. W późniejszych latach 
pojazdy te zostały zastąpione popu-
larnymi Sanami H-100. Przez kil-

kadziesiąt lat działalności przedsię-
biorstwa przewinęło się kilkaset szt. 
różnego rodzaju pojazdów od tak-
sówek marki WARSZA-
WA, poprzez Jelcze 
RTO, aż po eksploato-
wane obecnie autobusy 
marki SOLARIS, MAN, 
SOLBUS i JELCZ. Naj-
większą ilość autobu-
sów przedsiębiorstwo 
posiadało w 1988 roku 
– 125 szt. Od 1989 roku 
stan ilościowy autobu-

sów powolnie  zmniejszał się, pro-
porcjonalnie do zapotrzebowania 
na usługi przewozowe. 

10 11



NasiKlienci: Autobus - kabriolet na drogach Lubelszczyzny!

W trudnych dla przedsię-
biorstw PKS czasach nie-

doboru pasażerów, jeden z na-
szych wieloletnich kontrahentów 
wyszedł do klientów z całkowicie 
nowatorską koncepcją. PPKS Lu-
blin, a konkretnie jego oddział we 
Włodawie, opracował, a następnie 
wdrożył projekt przerobienia ma-
łego autobusu opartego na podwo-
ziu Volkswagena LT, na kabriolet. 

Podkreślić należy, że wykorzysta-
ny pojazd przeszedł przy okazji 
remont kapitalny. Gdyby nie nowe 
zastosowanie, kto wie, być może 
skończyłby swój żywot na złomie... 
A tak przyciąga uwagę pasażerów, 
którzy liczniej niż zwykle, często 
z czystej ciekawości, zaczęli korzy-
stać z usług PKS-u na obsługiwa-
nych przez kabrio liniach. 

W sezonie letnim 2007 autobus 
był wykorzy-
stywany głów-
nie na liniach 
podmiejskich, 
m.in. do Oku-
ninki (wokół 
słynnego Je-
ziora Białego), 
Różanki i Sobi-
boru. Niestety, 
jak dobrze pa-
miętamy, wa-
kacyjna aura 
często nie do-

pisywała. Dlatego w czasie deszczu 
podróżnych chronił szybko monto-
wany brezentowy dach.

Ciekawe perspektywy rysują się 
na kolejny sezon wakacyjny. Auto-
bus wyposażony jest w system na-
głośnienia, co pozwoli na wykorzy-
stanie go podczas zorganizowanych 
wycieczek. Trwają nawet rozmowy 
z dyrekcją Poleskiego Parku Naro-
dowego, by wspólnie organizować 
zwiedzanie. Pojezierze Łęczyńsko-
Włodawskie obfituje przecież w roz-
liczne atrakcje i co roku przyciąga 
wielu spragnionych ciszy i spokoju, 
ale również nowych wrażeń, tury-
stów. Jak wszystko pójdzie dobrze, 
włodawski PKS przygotuje kolejny 
pojazd kabrio – tym razem oparty 
na podwoziu popularnego Auto-
sana H-9.

Cóż, pozostaje pogratulować po-
mysłowości, życzyć powodzenia 
i oczywiście bezdeszczowego, sło-
necznego lata 2008 r...

W obecnej chwili Spółka posiada 49 
autobusów, w tym siedem  Jelczy 120 
M/2 zasilanych gazem LPG. Spółka 
świadczy swoje usługi na terenie gmin 
Ostrowiec Św., Bodzechów, Ćmielów, 
Bałtów, Kunów i Waśniów. Rocznie 
autobusy MPK Ostrowiec przewożą 
ok. 7 mln. pasażerów. Oprócz swojej 
podstawowej działalności, którą są 
usługi przewozowe, Spółka świadczy 
inne usługi dla ludności, takie jak na-
prawa pojazdów, Stacja Kontroli Po-
jazdów, całodobowa stacja paliw, ca-
łodobowy parking strzeżony. 

W maju 2007 roku nastąpiła zmia-
na na stanowisku Prezesa Zarządu 
Spółki, którym został mgr inż. Janusz 
Tomasik. Na  koniec listopada wyzna-
czono termin otwarcia, we współpra-
cy z firmą KRAJEWSKI TC, SERWI-

SU specjalizujacego się w naprawach 
ogumienia do samochodów ciężaro-
wych i autobusów. Kilka lat wstecz za 
namową właściciela firmy KRAJEW-
SKI TC Pana Łukasza Krajewskiego 
Spółka przeszła stopniowo na sto-
sowanie ogumienia bezdętkowego, 

co stało się „strzałem w dziesiątkę” 
i pozwoliło Spółce zaszczędzić duże 
środki finansowe i skierowanie ich 
na inne cele, a także poprawiło to ja-
kość świadczonych usług oraz ogra-
niczyło w bardzo znacznym stopniu 
czas naprawy autobusu.
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W dniach 11-12 października 
zorganizowaliśmy w okoli-

cach Krakowa Konferencję doty-
czącą bezpiecznej i ekonomicznej 
eksploatacji ogumienia w pojazdach 
ciężarowych i autobusach, która 
zarazem uświetniła uroczystość 
15-lecia Grupy Krajewski.

Nasze autorskie wystąpienia do-
datkowo uświetnili przedstawiciele 
czołowych fi rm branży oponiarskiej. 
Producent i dystrybutor materiałów 
naprawczych TIP TOPOL z Pobie-
dzisk i przedstawiciele Grupy GO-
ODYEAR, których jesteśmy auto-
ryzowanym dystrybutorem. 

Poza częścią konferencyjną za-
proszeni goście mieli możliwość 
zwiedzenia najciekawszych zakąt-
ków południowej części Jury Kra-
kowski-Częstochowskiej .

Jura to fantastyczna kraina naje-
żona niebotycznymi skałkami, mek-
ka dla uprawiających wspinaczkę. 
Na jurajskich skałach i w niezliczo-
nych jaskiniach zaczynali najwybit-
niejsi polscy alpiniści i grotołazi. 
Dzięki fantastycznie ukształtowa-

Kraków 11-12.10.2007
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Konferencja
Grupy Krajewski
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nemu terenowi jest to również do-
skonałe miejsce do jazdy na rowe-
rach górskich, jazd konnych oraz 
uprawiania narciarstwa biegowego. 
Każdy krok, po tej ziemi to spotka-
nie z historią, przyrodą i pięknem 
niespotykanego gdzie indziej kra-
jobrazu. Są tu miejsca znane w ca-
łej Polsce i poza jej granicami np. 
Ojcowski Park Narodowy, perła re-
nesansu - zamek w Pieskowej Skale 
czy też niesamowita Maczuga Her-
kulesa oraz miejsca, które są mało 
znane lecz niemniej godne zoba-
czenia. Niegdyś terenu tego broni-
ły niezliczone zamczyska, których 
malownicze ruiny - Orle Gniazda - 
są obecnie symbolem regionu.

Moim zamiarem było zaprezen-
towanie gościom południowej czę-
ści Jury w pigułce, by dać szeroki 
pogląd na wszelkiego typu atrak-
cje turystyczno-krajoznawcze tego 
niezwykle ciekawego regionu.

W pierwszym dniu uczestnicy 
Konferencji rozpoczęli rendez-vous 
z Małopolską od rejsu niezwykłym 
statkiem wycieczkowym Sobieski, 
o znakomicie urządzonym wnętrzu, 
w którym dominują motywy ma-
rynistyczne, a wykończenie części 
restauracyjnej tradycyjnymi ma-
honiami i chromami stwarza iście 
żeglarski klimat. Podczas 3-godzin-
nego rejsu goście mieli możliwość 
podziwiania najatrakcyjniejszego 
odcinka Górnej Wisły, z zapiera-
jącą dech w piersiach panoramą 
Wzgórza Wawelskiego, widoka-
mi malowniego klasztoru na Bie-
lanach, wraz z położonym powy-
żej kompleksem Lasku Wolskiego 
oraz całkowicie odmienną od wy-
mienionych wcześniej atrakcji hi-
storycznych, współczesną inwesty-
cję – elementy zapoczątkowanego 
jeszcze w epoce towarzysza Gierka 
Programu Wisła, a dokładnie śluzy 
Dąbie. Niestety ze względu na uszko-
dzenie wrót Śluzy Kościuszko nie 
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udało nam się przepłynąć do Tyńca 
i gigantycznej śluzy w Borku Szla-
checkim koło Skawiny. Przy okazji 
rejsu, w wodniackim klimacie, go-
ście mogli zapoznać się z naszym 
najnowszym projektem – Pierwszą 
Regularną Pasażerską Żeglugą Wi-
ślaną, którą właśnie organizujemy. 
Specjalny gość Konferencji, pan 
Wojciech Giełżyński, który przy-
był do Krakowa wraz z małżonką, 
swoimi opowieściami o Wiśle i nie 
tylko zadziwił wielu z nas. Nawią-
zywał w ten sposób do swej relacji 
z podróży łodzią wiosłową typu 
hamburka, którą opisał w książce 
„Moja prywatna Vistuliada”. Podróż 
tą planujemy wspólnie z Panem Woj-
ciechem powtórzyć w przyszłym 
roku, w ramach projektu Żeglugi 
Wiślanej.

Po przejechaniu do przepięknie 
położonej podkrakowskiej Alwerni, 
uczestnicy Konferencji odwiedzili 
najstarsze Muzeum Pożarnictwa 
w Polsce, założone po wojnie przez 
kpt. Gęsikowskiego, a po jego śmier-
ci prowadzone z wielkim zaanga-
żowaniem przez podobnych jemu 
pasjonatów (kierownik Stefan Ada-
mowski). Muzeum całkowicie inne 
niż wszystkie, gdzie każdy z ekspo-
natów można dotknąć, sprawdzić 
czy nadal działa... Dlatego nasi go-
ście mogli przejechać się, pomiędzy 
domami urokliwego XIX-wieczne-
go alwerniańskiego Rynku, jednym 
z kilku wozów pożarniczych marki 
fi at, mercedes i dodge z okresu mię-
dzywojennego. Obok Muzeum, po-
śród drzew, wznosi się przepiękny 
XVII-wieczny klasztor Bernardy-
nów, z jego najcenniejszym elemen-
tem wyposażenia – obrazem Ecce 
Homo (Oto Człowiek). Przepięknie 
o nim opowiadał nasz przewodnik 
– Ojciec Zbigniew, miejscowy za-
konnik.

Następnie przejechaliśmy do
Skansenu Nadwiślańskiego Budow-
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nictwa Ludowego w Wygiełzowie. 
To spokojne i pełne uroku miej-
sce, gdzie przenoszone są zabyt-
kowe budynki z okolicznych wsi 
i miasteczek. Perłą skansenu jest 
zabytkowy kościółek z XVI wieku 
wraz z XVII-wieczną dzwonnicą. 
Z dawnej zabudowy, która znikła 
już z dzisiejszych wsi, spotykamy 
m.in. kuźnie, olejarnie, spichlerze. 
Na terenie skansenu znajduje się też 
oryginalna XIX-wieczna karczma 
przeniesiona z pobliskiej Minogi, 
gdzie goście spożyli wyśmienity 
regionalny obiad.

Po całodziennej wędrówce nasi 
goście mogli odprężyć się podczas 
rycerskiej biesiady, która odbyła się 
w średniowiecznym zamku rycer-
skim w Korzkwi. Obiekt ten urato-
wał od upadku p. Donimirski, który 
po nabyciu posiadłości dziesięć lat 
temu, rozpoczął sukcesywną odbu-
dowę pod nadzorem konserwatorów, 
zaczynając od całkowitej ruiny, opie-
rając się na historycznych planach, 
szkicach, rysunkach i naukowych 
opracowaniach. Obecnie zamek 
powoli odzyskuje dawną świetność 
i znów gości w swych progach wę-
drowców z najdalszych zakątków 
świata. Zabytkowe masywne mury, 
stylowe krużganki i drewniane pod-
łogi, potyczki rycerskie, a wreszcie 
dźwięki góralskiej kapeli i występy 
urodziwych góralek  wprowadziły 
gości w iście szampański nastrój. 
A magiczny zamek uwiódł swym 
urokiem.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od zwie-
dzania Jaskini Wierzchowskiej Górnej, 
która jest największą z jaskiń Wyżyny 
i jest doskonałym przykładem pod-
ziemnych form krasowych charakte-
rystycznych dla jej obszaru. Długość 
jaskini wynosi ok.1000 m. Wędrówka 
podziemnym labiryntem, jak również 
spotkanie z naszym prapradziadkiem 
Noelitosem dostarcza niezwykłych 
wrażeń. 
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Przed wejściem do Doliny Będ-
kowskiej zaatakował nas znienacka 
ulewny deszcz, ale organizatorzy 
szybko zadbali o dodatkowy trans-
port. Będkowska należy do najdłuż-
szych i najbardziej malowniczych 
podkrakowskich dolinek. Do jej oso-
bliwości należą krasowe wywierzy-
sko potoku Będkówka, przepiękny 
wodospad na tej samej rzeczce oraz 
niezliczone jaskinie i formy skalne 
o nader oryginalnych kształtach, sta-
nowiące raj dla grotołazów i wspi-
naczy skałkowych. Pod największą 
w całej dolinie ścianą skalną, zwaną 
Sokolicą, zaplanowaliśmy tradycyj-
ne pieczone ziemniaki serwowane 
przez gospodarza domostwa po-
łożonego u stóp Sokolicy – pana 
Brandysa. Dla spragnionych bar-
dziej ekstremalnych wrażeń przy-
gotowaliśmy zjazdy na linie (tzw. 
tyrolka) ze szczytu Sokolicy na dno 
doliny – różnica poziomów wynosi 
prawie 100 metrów. Wśród uczest-
ników konferencji znalazło się kilku 
śmiałków, którzy sprostali wyzwa-
niu, wdrapali się na górę i zjechali 
rozemocjonowani ekstremalnymi 
przeżyciami.

W przepięknej scenerii juraj-
skiej dolinki pracownicy współ-
pracującej z nami fi rmy SPIMAT 
zapoznali gości z ofertą najnowo-
cześniejszych urządzeń do geo-
metrii kół samochodów ciężaro-
wych i autobusów marki HAWEKA, 
a następnie praktycznie wykonali 
ustawienie zbieżności w pojeździe 
testowym, przyprowadzonym spe-
cjalnie na ten cel do doliny. Było 
to ciekawe połączenie nowoczesnej 
techniki z przepięknymi widokami 
skalnych ostańców.

Dziękując wszystkim gościom 
za przybycie, wyrażam nadzieję, 
że prezentacja walorów Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej przynio-
sła zamierzony skutek i będą tam 
często powracać!
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Spośród wielu moich życiowych 
pasji turystyka motorowodna 

i żeglarstwo, w połączeniu z krajo-
znawstwem i historią, zawsze nale-
żały do najważniejszych. To właśnie 
zaważyło na mojej decyzji o rozpo-
częciu nowego przedsięwzięcia ... 
Żeglugi Wiślanej.

Niemniej istotnym dla mnie 
bodźcem do działania była ogól-
na niemoc i marazm związany 
z żeglugą śródlądową, a szcze-
gólnie pasażerską, w Polsce, któ-
ra to żegluga istnieje, a trafniej 
to ujmując wegetuje,  w formie 
szczątkowej. Królową Polskich 
Rzek – Wisłą nieliczni pasażero-
wie mogą pływać tylko na kilku-
nastu stateczkach wycieczkowych 
w okolicach znanych miejscowo-
ści oraz oczywiście przeprawiać 

się na przeciwległy brzeg wiśla-
nymi promami – ale czy to jest 
regularna żegluga?

Poza coraz, na szczęście, licz-
niejszymi zapaleńcami (I CHWA-
ŁA IM ZA TO!), którzy urządzają 
rekreacyjne spływy wiślane, więk-
szość turystów i wodniaków jedy-
nie narzeka na brak infrastruktury 
(przystanie, pomosty, stacje paliw), 
kiepskie warunki żeglugowe (pły-
cizny, złe oznakowanie szlaku), 
brudną i śmierdzącą wodę i wie-
le, wiele innych czynników, które 
rzekomo uniemożliwiają pływanie 
po Wiśle. Oto dlaczego turystom 
się nie chce, a przedsiębiorcom nie 
opłaca „pchać na wiślane zakola”. 
Wcale nie przesadzam – wystarczy 
wejść na jakiekolwiek wodniackie 
forum i poczytać!

Dlatego na przekór wszystkim 
i wszystkiemu postanowiłem zreali-
zować moje przedsięwzięcie i uru-
chomić PIERWSZĄ, REGULAR-
NĄ, PASAŻERSKĄ ŻEGLUGĘ 
WIŚLANĄ NA TRASIE KRAKÓW 
– WARSZAWA – GDAŃSK

Poza przesłankami osobistymi, 
w postaci wspomnianej wcześniej 
chęci przełamania „wiślanej nie-
mocy” i rozwinięcia żeglugi śród-
lądowej oraz realizacji życiowego 
hobby i marzenia, kierują mną też 
oczywiście cele komercyjne – inwe-
stując tak ogromne fundusze liczę 
przecież na adekwatne korzyści fi -
nansowe.

 Jednak mym najbardziej osobi-
stym celem jest udostępnienie zwy-
kłym ludziom, wodniakom i tym 
którzy nic wspólnego z wodą nie 
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mieli, możliwości poznania naj-
dłuższej, najwspanialszej z polskich 
rzek, prawie niezmąconej cywiliza-
cją, ostatniej dzikiej rzeki w Europie 
– Królowej WISŁY! Jak pięknie pi-
sał w swej książce cytowany przeze 
mnie wielokrotnie Wojciech Gieł-
żyński (którego rejs był dla mnie 
kolejnym, być może tym decydują-
cym, bodźcem do działania – WIEL-
KIE PODZIĘKOWANIA PANIE 
WOJTKU!) - Wisła to „nic regular-
nego, nic uporządkowanego ludz-
ką pracą, wszystko zaprojektowane 
przez tysiącletnie procesy przyrod-
nicze, zwichrowane, przenikające 
się i przeplatające w niezliczonych 
krzywiznach. Skandaliczny bała-
gan, gorszący hydrotechników i że-
glugowców.” 

Wisła to, poza opisywaną wcze-
śniej dziką przyrodą, również wspa-
niała lekcja historii. Przepływa ona 
przecież przez jedne z ciekawszych, 
pod względem krajoznawczym, za-
kątków Polski. A to właśnie wzdłuż 
jej brzegów kształtowała się przez 
wieki historia naszego kraju. Takie 
nazwy jak: Kraków, Sandomierz, Ka-
zimierz, Puławy, Warszawa, Płock, 
Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gru-
dziądz i Gdańsk, mówią same za 
siebie. Poza nimi są też mniej zna-
ne, może bardziej kameralne, ale za 
to tak ciekawe miejsca, jak: Opato-
wiec, Zawichost, Modlin, Czerwińsk, 
Tczew i wiele, wiele innych. 

Wisła to wreszcie nie lada atrakcja 
dla wędkarzy, miłośników przyrody, 
a zwłaszcza ornitologów, bo wiślane 
brzegi i wyspy są lęgowiskiem i do-
mem dla wielu gatunków ptaków. 
Wbrew obiegowym opiniom wiślana 
woda znakomicie nadaje się do ką-
pieli, a nawet mycia zębów, oczywi-
ście poza dużymi aglomeracjami 
(W OFICJALNYCH PUBLIKA-
CJACH INSTYTUT OCHRONY 
ŚRODOWISKA PODAJE, ŻE PO-
NAD 50% WÓD W WIŚLE I JEJ 
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przez tysiącletnie procesy przyrod-
nicze, zwichrowane, przenikające nicze, zwichrowane, przenikające 
się i przeplatające w niezliczonych 
krzywiznach. Skandaliczny bała-
gan, gorszący hydrotechników i że-
glugowców.” 

Wisła to, poza opisywaną wcze-Wisła to, poza opisywaną wcze-
śniej dziką przyrodą, również wspa-
niała lekcja historii. Przepływa ona 
przecież przez jedne z ciekawszych, 
pod względem krajoznawczym, za-pod względem krajoznawczym, za-
kątków Polski. A to właśnie wzdłuż kątków Polski. A to właśnie wzdłuż 
jej brzegów kształtowała się przez 
wieki historia naszego kraju. Takie 
nazwy jak: Kraków, Sandomierz, Ka-
zimierz, Puławy, Warszawa, Płock, 
Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gru-Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gru-Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gru-
dziądz i Gdańsk, mówią same za 
siebie. Poza nimi są też mniej zna-
ne, może bardziej kameralne, ale za ne, może bardziej kameralne, ale za 
to tak ciekawe miejsca, jak: Opato-



DORZECZU ZALICZA SIĘ OBEC-
NIE DO I KLASY CZYSTOŚCI, 
A WODY III KLASY STANOWIĄ 
NIE WIĘCEJ NIŻ KILKA PRO-
CENT!!!), a rozległe piaszczyste 
plaże zachęcają do wypoczynku. 
Dlatego rejs po Wiśle może być zna-
komitym sposobem na rodzinne, 
pełne wrażeń, wakacje (również 
z najmłodszymi dzieciakami)...  Jest 
to również sposób na ciekawą im-
prezę integracyjną dla pracowników 
i kontrahentów Państwa fi rmy.

SŁOWEM – KAŻDY ZNAJDZIE 
COŚ DLA SIEBIE!!!

Żeby oddać sprawiedliwość wi-
ślanym malkontentom przyznam, 
że samodzielne zorganizowanie rejsu 
Wisłą rzeczywiście do łatwych nie 
należy i może doprowadzić do znie-
chęcenia. Wiem to doskonale. Wię-
cej, przekonałem się o tym na wła-
snej skórze podejmując pierwszą 
próbę zdobycia szlaku wiślanego 
pod koniec lat osiemdziesiątych. 
Szybko okazało się, że tak dostoj-
na rzeka nie jest wcale łaskawa dla 
niezbyt doświadczonych szczenia-
ków (a takim niewątpliwie wtedy 
byłem!). Wobec zbyt dużego zanu-
rzenia, zbyt ciężkiego jachtu i przede 
wszystkim wyjątkowo niskiego stanu 
wody, zmuszeni byliśmy skapitulo-
wać i po kilkudziesięciu kilometrach 
zakończyć naszą wyprawę.

Moje osobiste długoletnie do-
świadczenia wodniackie pozwoli-
ły mi na stworzenie koncepcji fl oty 
idealnej na wiślany szlak. 

Wciąż jestem przekonany, że po-
mysł niemieckiego armatora wpro-
wadzenia kilka lat temu statku tury-
stycznego na Wisłę był bardzo dobry. 
Świadczą o tym chociażby wyprze-
dane na długo przed wypłynięciem 
bilety i to po cenie sięgającej 1000 
EURO za osobę! Najchętniej też 
bym takiego „Frederica Chopina” 
zwodował – tylko po czym miałby 
on płynąć? Powtórzę, co do ekono-
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micznego aspektu przedsięwzięcia 
nie mam zastrzeżeń (zainteresowa-
nie turystów ogromne), jednak ar-
mator nie do końca przemyślał ogra-
niczenia żeglugowe pojawiające się 
na Wiśle i dlatego po kilku rejsach 
musiał wycofać statek z rzeki.

Dlatego fl otylla „Żeglugi Wiśla-
nej” została odpowiednio dobrana 
– jest to kompromis pomiędzy moż-
liwościami żeglugowymi, a kom-
fortem podróżowania. Oczywiście 
wszystkie jednostki są fabrycznie 
nowe (również wyposażenie i silniki) 
– budowane w stoczni na przełomie 
2007/2008. Żeby móc swobodnie 
poruszać się po Wiśle, nasze jachty 
mają stosunkowo małe zanurzenie 
i masę (są zarazem największymi 
jednostkami mogącymi skutecz-
nie nawigować na całej długości 
rzeki), odpowiednio dobrane sil-
niki i przełożenia, ale jednocześnie 
zapewniają pełen komfort podczas 
długiej podróży – standardowym 
wyposażeniem jest oprócz ubikacji 
z WC i prysznicem z ciepłą wodą, 
także centralne ogrzewanie, w peł-
ni wyposażona kuchnia z lodówką, 
ciepłą i zimną wodą. Każdy jacht 
posiada wygodne miejsca do spa-
nia dla siedmiu osób oraz szafk i 
na ubrania i rzeczy osobiste. Dzięki 
wyposażeniu w duże zbiorniki pa-
liwa i wody jednostki są właściwie 
samowystarczalne – dlatego zamiast 
nocować w ciasnych przystaniach, 
których i tak jest niewiele, może-
my rozkoszować się dziką przyrodą 
podczas nocnego cumowania przy 
wiślanym piaszczystym brzegu lub 
wyspie. Kogo jednak znuży biwa-
kowe życie, może skorzystać z któ-
regoś ze współpracujących z nami 
położonych blisko brzegu hoteli, 
pensjonatów, czy campingów i za-
miast na pokładzie - tam właśnie 
wziąć prysznic lub zanocować – 
wszystko to jesteśmy w stanie zor-
ganizować.
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poruszać się po Wiśle, nasze jachty 
mają stosunkowo małe zanurzenie 
i masę (są zarazem największymi 
jednostkami mogącymi skutecz-
nie nawigować na całej długości 
rzeki), odpowiednio dobrane sil-
niki i przełożenia, ale jednocześnie 
zapewniają pełen komfort podczas 
długiej podróży – standardowym 
wyposażeniem jest oprócz ubikacji 
z WC i prysznicem z ciepłą wodą, 
także centralne ogrzewanie, w peł-
ni wyposażona kuchnia z lodówką, 
ciepłą i zimną wodą. Każdy jacht 
posiada wygodne miejsca do spa-posiada wygodne miejsca do spa-
nia dla siedmiu osób oraz szafk i 
na ubrania i rzeczy osobiste. Dzięki na ubrania i rzeczy osobiste. Dzięki 
wyposażeniu w duże zbiorniki pa-wyposażeniu w duże zbiorniki pa-
liwa i wody jednostki są właściwie liwa i wody jednostki są właściwie 
samowystarczalne – dlatego zamiast samowystarczalne – dlatego zamiast 
nocować w ciasnych przystaniach, nocować w ciasnych przystaniach, 



Ponadto każda jednostka 
wyposażona jest we wszystko 
co na wodzie niezbędne, rów-
nież lornetkę oraz komplet (dla 
wszystkich pasażerów) rowerów 
do uprawiania turystyki krajo-
znawczej po przybiciu do brze-
gu, a dla amatorów wędkarstwa 
mamy na wyposażeniu jachtów 
wędki, z których można do woli 
korzystać – oby tylko z dobrym 
skutkiem!

Organizatorem zwiedzania i in-
nych atrakcji (restauracje, ogni-
ska, grill), przewodnikiem, za-
opatrzeniowcem (woda, paliwo, 
prowiant) i opiekunem, na wo-
dzie i na lądzie, jest dla Państwa 
SZYPER, który prowadzi pierw-
szą łódź w ekspedycji, odnajduje 
i wyznacza właściwą trasę na rze-
ce i miejsca postojów. Bez jego 
pomocy rejs mógłby być rzeczy-
wiście, jak piszą i mówią wiślani 
malkontenci, prawdziwą udrę-
ką, ze względu na problemy że-
glugowe i logistyczne zdarzające 
się na Wiśle.

Potwierdzeniem słuszności mo-
jego przedsięwzięcia jest m.in. reali-
zowany w ostatnim czasie (współfi -
nansowany przez UE) przez władze 
samorządowe Niemiec, Polski i Ro-
sji obszarów położonych nad trasą 
żeglugową łączącą te kraje (częścio-
wo przez Wisłę) program In-Water, 
który ma przybliżyć problematykę 
żeglugi śródlądowej szerokim ma-
som społeczeństwa oraz decyden-
tom – czyli COŚ SIĘ WRESZCIE 
RUSZYŁO!!!

Ale najważniejszym, najcenniej-
szym potwierdzeniem celowości 
i słuszności mojego przedsięwzięcia 
jest dla mnie PAŃSTWA OBEC-
NOŚĆ NA POKŁADZIE JACH-
TÓW ŻEGLUGI WIŚLANEJ – SER-
DECZNIE ZAPRASZAM !!!

Łukasz Krajewski
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