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SPIS TREŚCI

Łukasz Krajewski

Szanowni Państwo!

Od naszego ostatniego spotkania na łamach Am-
berway News minęło prawie pół roku. Był to dla nas 

bardzo pracowity okres.
Kontynuując obsługę naszych dotychczasowych klien-

tów, rozwinęliśmy współpracę z kilkunastoma nowymi 
kontrahentami z kraju i zagranicy.

Przeprowadziliśmy też kolejne szkolenia dla użytkowników 
opon, jak zwykle wspierane merytorycznie przez przedstawi-
ciela TipTopolu. Owocem tych spotkań są zdjęcia i artykuł z po-
radami technicznymi, zamieszczone w niniejszym numerze.

W tym roku nie ograniczyliśmy się tylko do odwiedzin 
u klientów. Zaprosiliśmy ich również do uczestnictwa 
w Konferencji, dotyczącej bezpiecznej i ekonomicznej eks-
ploatacji ogumienia, przygotowanej wspólnie z Grupą Go-
odyear oraz naszym stałym partnerem w kwestii szkoleń 
– firmą TipTopol.

Przygotowanie spotkania było dla nas olbrzymim wy-
zwaniem i wymagało sporego zaangażowania. Relację 
z imprezy, która odbyła się w Szczyrku w dniach 13-14 X, 
znajdziecie Państwo na kolejnych stronach.

W numerze również relacja z Targów Komunikacyj-
nych Transexpo w Kielcach, w których już tradycyj-
nie uczestniczymy. W dziale ciekawostki prezentuje-
my historię autobusów miejskich oraz wspominamy 
wspaniałą wyprawę, królową polskich rzek, z Kra-
kowa do Gdańska.

Pozostaje mi tylko życzyć Państwu miłej lektury 
dziewiątego numeru Amberway News i zaprosić 
do podzielenia się opiniami na temat gazety!
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?
Postępująca systematycznie 

rozbudowa zakładu pro-
dukcji mieszanek gumo-

wych, zlokalizowanego na tere-

nie kopalni piasku w Szczakowej, 
przynosi efekty w postaci więk-
szej wydajności oraz poszerzenia 
oferty asortymentowej. Dzięki 
temu, że jesteśmy w stanie spro-
stać rosnącym wymaganiom ja-
kościowym, stawianym przez 
odbiorców gumowych półpro-
duktów, możemy śmiało myśleć 
o rozwinięciu sieci sprzedaży, 
nie tylko w Europie Środkowo-
-Wschodniej, ale również Za-
chodniej.

Bieżnikowniom, zaopatrują-
cym się u nas w pasy podwulka-
nizowane, ale przede wszystkim 
użytkownikom opon, oferujemy 
od pewnego czasu bieżniki oparte 

o wzory Michelin XDU, a wkrót-
ce również Kormoran C. Jest to 
oczywiście propozycja skierowana 
głównie do zakładów komunikacji 

miejskiej, stosu-
jących ogumie-
nie o charaktery-
styce tzw. CITY. 
Prezentowane na 
zdjęciach poniżej 
bieżniki, znako-
micie sprawdza-
ją się w trudnych 
warunkach eks-
ploatacji trans-
portu miejskiego 
na osiach na-
pędowych – K8 
( o dp ow i e d n i k 

Michelin XDU) oraz wleczonych 
i napędowych – K5 (odpowied-
nik kormoran C). Kontynuacja 
stosowanych wzorów bieżnika 

opon nowych w oponach rege-
nerowanych, daje użytkownikom 
wymierne korzyści i ułatwia go-
spodarowanie ogumieniem. Wła-
ściwości produkowanych przez 
nas pasów są zbliżone do ich ory-
ginalnych odpowiedników.

W zakresie opon nowych syste-
matycznie rozwijamy współpracę 
z Grupą Goodyear, czego efektem 
jest wzrost sprzedaży oraz więk-
sza dostępność asortymentowa 
opon ciężarowych marki Goody-
ear, Dunlop i Sawa.

W przyszłości planujemy jesz-
cze większe zaangażowanie w pro-
mocję marek Grupy Goodyear, nie 
zapominając oczywiście o wyro-
bach drugiego czołowego produ-
centa – Michelin’a oraz wprowa-
dzenie do oferty kolejnych wzorów 
bieżników, opartych na produk-
tach obu grup oponiarskich.

Co nowego
w Grupie Krajewski...?
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Mimo, że to dopiero trze-
cia edycja tej imprezy, 
Międzynarodowe Targi 

Transportu Lokalnego Transexpo 
zdołały już sobie wyrobić markę 
największej wystawy branży komu-
nikacji zbiorowej w Europie Środ-
kowo - Wschodniej.

W ramach tegorocznej ekspozy-
cji prezentowane były wszelakiego 
rodzaju pojazdy, przeznaczone do 
transportowania pasażerów, a tak-
że akcesoria, służące „oprzyrzą-
dowaniu” komunikacji zbiorowej 
– w tym na przykład urządzenia do 
nawigacji satelitarnej, umożliwia-
jące monitorowanie poruszających 
się po mieście pojazdów i skutecz-
ne eliminowanie naruszeń rozkładu 
jazdy. Co istotne – po raz pierwszy 
w jednym miejscu dostępna była dla 
zwiedzających kompleksowa ofer-
ta producentów, w tym różne typy 
autobusów miejskich, podmiejskich 
i turystycznych. Organizatorzy – 
Targi Kielce i Izba Gospodarcza Ko-
munikacji Miejskiej, wspólnie za-
prosili do udziału w targach Polską 
Izbę Gospodarczą Transportu Sa-
mochodowego i Spedycji oraz Pol-
skie Stowarzyszenie Przewoźników 
Autokarowych. Spowodowało to 

rozszerzenie formuły 
targów, wcześniej sku-
pionych na bardziej wy-
cinkowym fragmencie 
branży.

Podobnie jak w ubie-
głym roku, wystawcy 
zorganizowali podczas 
Transexpo liczne konfe-
rencje branżowe, w tym 
poświęcone prezentacji 
poszczególnych modeli 
autobusów.

W tegorocznej edycji Międzyna-
rodowych Targów Transportu Lo-
kalnego wzięło udział ponad sto 
firm z kilku krajów. W sumie wy-
stawcy zajęli powierzchnię ponad 
5000 m2. Było to o ponad 1000 m2 
więcej niż podczas ubiegłorocznej 
wystawy Transexpo.

Targom towarzyszyła zorganizo-
wana przez Izbę Gospodarczą Ko-
munikacji Miejskiej konferencja 
naukowo – techniczna pod hasłem 
„Integracja lokalnego i regionalne-
go transportu zbiorowego – szanse 
i bariery”. W czasie obrad, przed-
stawiciele środowisk związanych 
z organizacją zbiorowego transpor-
tu miejskiego, podmiejskiego i tu-
rystycznego, mieli okazję do wy-

miany doświadczeń. Fakt 
o tyle istotny, że – jak do-
skonale wiedzą miliony Po-
laków, korzystających na co 
dzień z usług komunikacji 
miejskiej – stan technicz-
ny autobusów jest w więk-
szości co najmniej wątpli-
wy. Praktycznie wszystkie 
spółki komunikacyjne cze-
kają więc decyzje o częścio-

wej przynajmniej wymianie taboru. 
Jakie modele, jakich producentów 
sprawdzają się najlepiej? Jakie ceny 
wchodzą w grę? Jakie są możliwo-
ści serwisowania? Odpowiedzi na te 
pytania mogli znaleźć, odwiedzający 
tegoroczne Targi Transexpo goście.

Nasza firma regularnie, od kilku
lat, wystawia się na targach komu-
nikacyjnych. Wcześniej w Łodzi, 
a po przeniesieniu imprezy, rów-
nież w Kielcach. Dlatego wrzesień 
to dla nas tradycyjnie czas przy-
gotowań i w końcu wyjazdu do 
stolicy Świętokrzyskiego (w tym 
roku dni targowe przypadły na 
22-23 IX).

Nasze stoisko po raz kolejny cie-
szyło się ogromnym zainteresowa-
niem gości. W sumie odwiedzili 
nas przedstawiciele kilkudziesięciu 
zakładów, zarówno komunikacji 
miejskiej, jak też PKS-ów, a prze-
prowadzone rozmowy były bar-
dzo owocne.

Imprezę, z całą pewnością, uzna-
jemy za udaną i już zgłaszamy swój 
udział w przyszłym roku.         

Tekst na podstawie Kieleckiego 
Przeglądu Targowego

Targi TRANSEXPO w Kielcach

To jedyna możliwość obejrzenia w jednym 
miejscu kompleksowej oferty producentów
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Podstawowe wzory bieżników ciężarowych opon marki

11  R 22,5

225/75 R 16
215/75 R 17,5
235/75 R 17,5
10.00  R 20
11.00  R 20
10  R 22,5
11  R 22,5

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

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

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

*

11.00  R 20
11  R 22,5
295/80 R 22,5
315/80 R 22,5

11.00  R 20
11  R 22,5
275/70 R 22,5
295/80 R 22,5
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315/80 R 22,5

W PRZYGOTOWANIU

315/80 R 22,5

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

315/80 R 22,5

6.50  R 16
6.50  x 20

315/80 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 bież-
nikowania w pełnych profilach (np. 80 lub 90) można również wykonać w profilach 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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315/80 R 22,5

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

385/65 R 22,5

W PRZYGOTOWANIU

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

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 bież-
nikowania w pełnych profilach (np. 80 lub 90) można również wykonać w profilach 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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Cena opon, przeznaczonych 
dla samochodów cięża-
rowych, stanowi poważ-

ną inwestycję. Ponadto sprawność 
ich może ulegać znacznym zmia-
nom, pod wpływem wielu różnych 
czynników, związanych z eksplo-
atacją lub konserwacją, co do któ-

rych należy podjąć środki zapobie-
gawcze. Innymi słowy, rzeczywisty 
koszt na kilometr przebiegu zale-
ży nie tylko od jakości i od ceny 
opon, lecz wynika także bezpo-
średnio z warunków ich eksplo-
atacji. Chcąc zapewnić optymalne 
wykorzystanie opon, trzeba zapo-
znać się z ich konstrukcją i zrozu-
mieć ich właściwości mechaniczne.

Zalecana jest także podstawo-
wa znajomość dynamiki pojazdów 

i uwzględnienie 
wpływu czynni-
ków zewnętrz-
nych, takich jak 
stan nawierzchni 
lub temperatura.

Dlatego wła-
śnie, Krajewski 
TC wspólnie z fir-
mą TipTopol Po-
biedziska, orga-
nizują w Państwa 
zakładach szkole-
nia i konsultacje.

W ciągu ostatnich sześciu mie-
sięcy odwiedziliśmy kolejne przed-
siębiorstwa - 24 V - PKS Connex 
Łańcut oraz podczas kilkudnio-
wego wyjazdu – PKS Głubczyce 
(30 VIII), PKS Biłgoraj (31 VIII) 
i PKS Tarnów (1 IX). W spo-
tkaniach uczestniczyli również 
zaproszeni przedstawiciele są-
siednich zakładów komunikacji 
miejskiej i PKS-ów.

Dzięki uprzej-
mości gospodarzy, 
mieliśmy możli-
wość zaprezen-
towania komplek-
sowego programu 
naprawy opon au-
torstwa firmy Tip-
Top Stahlgruber 
oraz zagadnień 
związanych z bez-
pieczną i efektyw-
ną eksploatacją 

ogumienia w autobusach. Prowa-
dzący szkolenie z ramienia TipTo-
polu, Ryszard Marcinkowski, po 
wyświetleniu prezentacji multi-
medialnych dotyczących poru-
szanych, kwestii, opatrzonych 
fachowym komentarzem autora, 
przedstawił i szczegółowo omó-
wił ofertę asortymentową wyro-
bów TipTop’a oraz rozdał nowe 
katalogi techniczne.

Program szkoleniowy
Krajewski TC i TipTopolu

PKS Tarnów

PKS Connex Łańcut

PKS Connex Łańcut
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Obciążenie osi 
(w tonach) 

(pojedynczej/
podwójnej)

Średnica zewnętrzna (mm) +/- 1.5%

1120 1080 1040 1020 1000 980 960 940 920

8.0/13.0 315/80R22,5

7.5/13.0
13R22,5

12.00R20
FR20

315/80R22,5
305/75R22,5

315/75R22,5

7.1/12.3 12R22,5 295/80R22,5

6.7 12R22,5 305/70R22,5

6.5/11.6 11.00R20

6.3/11.6 11R22,5

6.3/11.2

6.0/11.2 275/70R22,5

6.0/10.9 10.00R20

5.0/9.2 10R22,5

4.12/7.8 8.25R20

3.6/7.0
8R22,5

7.50R20

315/70R22,5

275/80R22,5

9.00R20

9R22,5

255/70R22,5

W związku z fak-
tem systematycz-
nego wycofywania 
z produkcji opon 
dętkowych, głów-
nie przez Grupę 
Michelin, tematem, 
często powracają-
cym podczas szko-
leń, jest zamiana 
ogumienia auto-
busowego na bez-
dętkowe. Również 
tym razem poru-
szyliśmy te kwestie.

Trzeba pamię-
tać, że podczas ta-
kiej operacji muszą 
zostać zachowane 
określone parame-
try, takie jak: do-
puszczenia homologacyjne pojaz-
du, szerokość opony, a co za tym 
idzie: dopasowanie do nadkoli 
i odległość pomiędzy kołami bliź-
niaczymi oraz przede wszystkim 
średnica zewnętrzna i nośność. 
Celem ułatwienia Państwu zada-
nia, podczas zmiany TT – TBL, 
tych ostatnich, najważniejszych 
parametrów, przytaczamy tabelę 
konwersji opracowaną przez Gru-
pę Goodyear.

Korzystając z okazji przypo-
minamy, że osoby zainteresowa-
ne asortymentem TipTop’a, mogą 
otrzymać od nas najnowsze kata-
logi produktów.    

Tabela konwersji opon ciężarowych

PKS Głubczyce
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Cytowane fragmenty oraz tabela pochodzą z Porad-
nika technicznego dla użytkowników opon ciężaro-
wych, wydanego przez Grupę Goodyear w 2005 r.PKS Biłgoraj

PKS Biłgoraj
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Nasi klienci

PKS Mrągowo
Przedsiębiorstwo Państwo-

wej Komunikacji Samocho-
dowej w Mrągowie rozpo-

częło działalność w październiku 
1945 roku. Przez pierwsze kilka-
naście lat oddział PKS w Mrą-
gowie stale się rozwijał, tworząc 
nowe placówki terenowe, a jed-
nocześnie prowadził swą podsta-
wową działalność w przewozach 
pasażerskich i towarowych na 
terenie 7 powiatów wojewódz-
twa olsztyńskiego. W połowie lat 
70. odłączono kolejne placówki: 
w Szczytnie i Piszu, tworząc od-
dział w Szczytnie oraz Kętrzynie 
i Węgorzewie tworząc oddział 
w Kętrzynie.  

Od usamodzielnienia w 1990 
roku, przedsiębiorstwo pracuje 
głównie na terenie powiatów mrą-
gowskiego i giżyckiego oraz czę-
ściowo olsztyńskiego. Od kilku lat 
swoją działalność skupia na prze-
wozach pasażerskich oraz usłu-
gach dla transportu. Utrzymuje 
komunikację zwykłą, a także ko-
munikację pośpieszną z Mrągowa 
i Giżycka do Warszawy, Gdańska, 
Krakowa, Wrocławia i Kielc.

Od 2004 roku firma prowadzi
komunikację miejską w Mrągo-
wie. Wykonuje również przewozy 
wycieczkowe w kraju i za granicą. 
Pozostałe usługi to głównie na-
prawy autobusów, samochodów 
ciężarowych i osobowych, sprze-
daż paliw i części zamiennych, 
mycie pojazdów, rejestracja po-
jazdów w Okręgowej Stacji Kon-
troli Pojazdów.

Aktualnie PKS w Mrągowie, 
wraz z placówką w Giżycku, po-
siada 95 autobusów i zatrudnia 
240 pracowników. Przedsiębior-
stwem zarządza dyrektor mgr 
inż. Andrzej Kwaczek.  
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Nasi klienci

MZK Puławy
Początki powstania komunikacji 

w Puławach sięgają 1974 roku. 
W tym czasie nastąpił dyna-

miczny rozwój miasta, spowodowany 
budową fabryki nawozów azotowych, 
która przyjęła nazwę ZAKŁADY 
AZOTOWE Puławy, co z kolei wywo-
łało problemy komunikacyjne.

Dnia 1 maja 1974 r., w istnieją-
cym wielobranżowym Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunalnej 
w Puławach, stworzono zręby ko-
munikacji miejskiej.

W dniu otwarcia przedsiębiorstwo 
dysponowało 10 autobusami typu 
SAN H-100B, które po raz pierwszy 
pojawiły się na ulicach miasta, uru-
chamiając regularną  autobusową ko-
munikację miejską na trzech liniach 
oznaczonych numerami 1, 2, 3. Do 
dnia dzisiejszego numery oraz trasy 
tych linii nie uległy zmianie.

Pierwsze lata komunikacji miejskiej 
należały do trudnych. Niska spraw-
ność techniczna autobusów, duża 
awaryjność, brak części zamiennych, 
utrudniały właściwą obsługę komuni-
kacyjną mieszkańców miasta.

W 1977 roku stan taboru autobu-
sowego powiększył się o 5 nowych au-
tobusów typu AUTOSAN H9-35, co 
pozwoliło na dalszy rozwój sieci linii 
autobusowych, z wyjściem na obsza-
ry poza granice miasta, do sąsiednich 
gmin tj. Puław i Końskowoli.

W kolejnych latach powiększał się 
stan  liczby autobusów, w 1987 r. poja-

wiły się autobusy typu JELCZ 
PR-110M. Realizując postu-
laty mieszkańców sąsiednich 
gmin, rozwijano komunika-

cję podmiejską, zapewniając w ten 
sposób połączenia pomiędzy mia-
stem a kolejnymi sąsiednimi gmina-
mi tj. Janowcem, Kazimierzem Dol-
nym, Żyrzynem.

Zmiany ustrojowe, jakie dokonały 
się w 1990 r., wraz z wprowadzeniem 
ustawy o samorządzie terytorialnym, 

spowodowały przeniesienie od-
powiedzialności za obsługę lo-
kalnego transportu zbiorowego 
na gminę, jako zadanie własne.

Władze samorządowe pod-
jęły działania w kierunku 
restrukturyzacji istniejące-
go Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej, i wydzielenie z dniem 

1 lipca 1991 r. ze struktur przedsię-
biorstwa, zakładu budżetowego pod 
nazwą Miejski Zakład Komunikacji. 
W zakładzie budżetowym dokonywa-
no systematycznie wymiany taboru 
autobusowego, eliminując autobusy 
typu SAN. W wyniku dalszego pro-
cesu restrukturyzacji, zakład budżeto-
wy przekształcono w jednoosobową 
spółkę skarbu Gminy Miasto Puławy, 
o nazwie „Miejski Zakład Komunika-
cji – Puławy” Sp. z o.o. Miało to miej-
sce 1 lipca 1998 r.

Dostosowanie spółki do zmienia-
jących się uwarunkowań ekonomicz-
nych, pociągnęło za sobą szereg zmian. 
Wdrożono programy restrukturyza-
cyjne, obejmujące swoim zakresem ta-
bor autobusowy, zatrudnienie, organi-
zację spółki.

Aktualnie spółka, jako przewoź-
nik komunalny, świadczy pełny zakres 
usług przewozowych w zorganizowa-
nym transporcie miejskim na rzecz 
mieszkańców miasta Puławy oraz  pię-
ciu sąsiednich gmin powiatu puław-
skiego tj. Janowca, Kazimierza Dolne-
go, Końskowoli, Puław, Żyrzyna.

Zapewnienie optymalnej obsługi 

komunikacyjnej lokalnej wspólnoty,  
tak ważne z punktu widzenia społecz-
nego, jest realizowane m.in.

- 7 liniami w granicach miasta,
- 10 liniami  obsługującymi miasto 

i jednocześnie  sąsiednie gminy.
Spółka dysponuje 37 autobusami.
W skali roku wykonuje się ok. 2.300 

tys. wozokm, a z usług komunikacji 
miejskiej rocznie korzysta ok. 8.600 
tys. pasażerów.

Posiadany tabor autobusowy jest  
przystosowany, poprzez swoje para-
metry techniczno-eksploatacyjne, do 
obsługi regularnej komunikacji miej-
skiej, w zmieniających się wielkościach 
potoków pasażerskich.

Poza działalnością podstawową, fir-
ma uzyskuje przychody z prowadzenia 
badań technicznych w Okręgowej Sta-
cji Kontroli Pojazdów, reklamy na au-
tobusach, wynajmu autobusów.

Spółka dysponuje dobrą bazą loka-
lową, która zapewnia właściwą obsłu-
gę techniczną autobusów i gwarancję 
bezpieczeństwa podróży. Dokonuje 
się ciągłych zmian w kierunku mode-
lu komunikacji miejskiej, dążącego do 
jak najwyższego poziomu usług, przy 
najbardziej racjonalnym wykorzysta-
niu środków finansowych, promo-
waniu komunikacji miejskiej na lo-
kalnym rynku usług przewozu osób, 
dostosowywaniu taboru autobusowe-
go do oczekiwań  mieszkańców mia-
sta, w tym także pasażerów oczekują-
cych na autobusy niskowejściowe.

Zakładem zarządza prezes Hen-
ryk Mizak.       
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Zakład Gospodarki Ko-
munalnej sp. z o.o. 
w Skierniewicach po-

wstał w 1996 roku, powoła-
ny uchwałą Rady Miasta nr 
121/96/28 z dnia 28 listopa-
da 1996 r.

Byliśmy zawsze, aczkol-
wiek w różnych strukturach 
i różnych formach organiza-
cyjnych - do 1990 roku jako 
Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkanio-
wej, przekształcone następ-
nie w jednostkę budżetową 
miasta - Zakład Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszka-
niowej. W tej formie zakład 
funkcjonował do końca 1996 
roku. Od 1997 roku ZGK jest 
jednoosobową spółką prawa 
handlowego ze 100% udzia-
łem miasta. Spółką zarządza 
prezes p. Wiesława Jastrzęb-
ska. Świadczymy usługi w za-
kresie wywozu nieczystości 
stałych z terenu miasta Skier-
niewice i ościennych gmin. 
Nasz tabor to pięć śmiecia-
rek służących do opróżniania 
pojemników 110 l i 1100 l na 
podwoziu Jelcz, Volvo, Mer-
cedes i trzy samochody Star 
z urządzeniem hakowym do 
obsługi kontenerów kp-7. Star 
1142 wyposażony jest także 
w urządzenie HDS służące do 
opróżniania tzw. dzwonków 
z surowcami wtórnymi, rozsta-
wionymi na osiedlach miasta.

Eksploatujemy także wy-
sypisko odpadów komu-
nalnych w Julkowie (gmina 
Skierniewice).   

Nasi klienci

ZGK Skierniewice

Dawniej...

... i dziś



14 Amberway News 9    2/200514

W dniach 13-14 X 2005 r. 
zorganizowaliśmy dla 
naszych kontrahentów 

Konferencję, dotyczącą bezpiecz-
nej i ekonomicznej eksploatacji 
ogumienia. Współorganizatorem 
części merytorycznej spotkania 
były: Grupa Goodyear Dunlop 
Tires Polska oraz firma TipTopol 
z Pobiedzisk. Dlatego, oprócz 
naszych autorskich prezentacji, 
w których m.in. przypominali-
śmy zaproszonym gościom hi-
storię i osiągnięcia Grupy Kra-
jewski oraz przedstawiliśmy 
plany inwestycyjne na najbliż-
szą przyszłość, mogli oni wysłu-
chać wykładów, przygotowanych 
przez przedstawicieli obu, ściśle 
współpracujących z nami, firm.

Reprezentujący TipTopol, Grze-
gorz Borysiak, skutecznie przeko-
nywał słuchaczy, że prawidłowo 
wykonane naprawy mogą urato-

wać oponę przed przedwczesnym 
zniszczeniem. Co więcej, napra-
wiane opony można nadal bez-
piecznie eksploatować, również 
w transporcie pasażerskim. Wi-
downię stanowili przecież głównie 

przedstawiciele PKS-ów i zakła-
dów komunikacji miejskiej. Warun-
kiem niezbędnym jest jednak ścisłe 
przestrzeganie technologii opraco-
wanej i wdrażanej przez TipTop’a, 
w czym z kolei pomagają doradcy 
techniczni z Pobiedzisk, dzieląc się 
swoją wiedzą podczas szkoleń sta-
cjonarnych i wyjazdowych.

Goodyear Dunlop Tires to 
światowy koncern, w ofercie 
którego znajduje się również 
ogumienie, przeznaczone spe-
cjalnie do autobusów – od miej-
skich, poprzez międzymiastowe 
do dalekobieżnych. Regional-
ny przedstawiciel Goodyear’a, 
Grzegorz Minor, kompleksowo 
omówił ofertę Grupy w tym za-

Konferencja 
Grupy Krajewski 

S z c z y r k  1 3 - 1 4  X  2 0 0 5

Przy dolnej stacji kolei na Górę Żar, w tle Czupel - najwyższy szczyt Beskidu Małego

Zwiedzamy browar...
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kresie. Zaprezentował też przy-
kładowe rozwiązania systemu 
gospodarowania ogumieniem 
w przedsiębiorstwach komuni-
kacyjnych.

Przedstawiciele obu firm, 
współorganizujących Konferen-
cję, wręczyli gościom aktualne 
oferty i katalogi techniczne oraz 
zaprosili do udziału w kolejnych 
szkoleniach.

W związku z tym, że Konferencja 
odbywała się w przepięknej scenerii 
Beskidów Zachodnich, zaproszeni 
goście mieli możliwość zwiedzania 
najciekawszych miejsc Beskidu Ślą-
skiego, Małego i Żywieckiego.

O atrakcyjności tego regionu 
przesądzają przede wszystkim bo-
gate walory krajoznawcze, two-
rzone przez komponenty środo-
wiska naturalnego – bogactwo 
lasów i polan z przepięknymi 

widokami, nieskażona przyroda, 
sąsiedztwo gór i jezior. Pieszym 

wędrówkom sprzyjają łagod-
ne zbocza, różne poziomy trud-

ności szlaków, przydrożne sza-
łasy i wiaty oraz rozwinięta sieć 
schronisk górskich, w których 
można odpocząć.

Jednym z najciekawszych obiek-
tów regionu, zwiedzanym w pierw-
szej kolejności przez uczestni-
ków Konferencji, jest Elektrownia 
Szczytowo - Pompowa Porąbka-
-Żar. Wykonana w 1979 r., jako 
pierwsza elektrownia podziemna 
w kraju, służy w zasadzie do re-
gulacji systemu energetycznego 
w czasie szczytów i spadów ob-
ciążenia, dając maksymalnie 500 
MW mocy. Goście mieli możli-

wość wejścia prawie 500 - me-
trową sztolnią w głąb Góry Żar, 
gdzie znajduje się „serce elek-
trowni”, czyli turbozespoły.

Kolejnym punktem wyciecz-
ki był wyjazd koleją linowo - te-
renową na szczyt Góry Żar, słyną-
cej z przepięknych widoków oraz 
znakomitych warunków do upra-
wiania lotniarstwa, paralotniar-
stwa i szybownictwa (szkoła szybow-
cowa funkcjonuje tu od 1936 r.).

Następnie autokary żywieckie-
go PKS-u przewiozły gości szosą 
przez Zaporę w Tresnej, wzdłuż 
jeziora, wprost do słynnego Bro-

...i degustujemy jego produkty

W Gospodzie Polskiej były tańce...

...i takie oto zabawy
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waru, gdzie czekał już zakładowy 
przewodnik.

Zaprosił gorąco do zwiedzania 
browaru, miejsca w którym tra-
dycja splata się w sposób szcze-
gólny z nowoczesnością. Browar 
żywiecki jest bowiem najbardziej 
zaawansowanym technologicz-
nie polskim browarem, a pod 
względem wyposażenia i jakości 
produkcji, śmiało może konku-
rować z najlepszymi światowymi 
producentami piwa.

Pełni wrażeń, ale także zmę-
czeni bogatym w atrakcje dniem, 
goście Konferencji, mogli wresz-
cie posilić się przepyszną golonką 

w browarnej Piwiarni Żywieckiej, 
gdzie oczywiście nie brakło złoci-
stego napoju, lokalnej produkcji.

Wieczorna biesiada góralska 
w Gospodzie Polskiej obfitowa-
ła nie tylko w specjały kulinar-
ne, serwowane przez mistrzów 
kuchni beskidzkiej. Główną 
atrakcją były z pewnością wystę-
py lokalnej kapeli, której człon-
kowie – rodowici górale i rodo-
wite góralki z okolic Szczyrku 
– bawili gości nie tylko muzyką 
i  śpiewem , ale także różnego 
typu konkurencjami o charak-

terze trochę muzycznym, a tro-
chę sprawnościowym. Trzeba 
przyznać, że uczestnicy biesiady 

szybko zintegrowali się z zespo-
łem i oczywiście ze sobą.

Następnego dnia większość 
z gości skorzystała z wycieczki 
na Skrzyczne (oczywiście trasę 
do góry pokonali kolejką), a na-
stępnie część uczestników prze-
szła prawie trzygodzinny szlak 
przez Małe Skrzyczne, Malinow-
ską Skałę na Przełęcz Salmo-
polską. Chętni skorzystali także 
z tzw. tandemowych lotów para-
lotniowych, w towarzystwie pi-
lota-instruktora. Poszczególne 
loty trwały nawet do 20 minut. 
Wrażenia niezapomniane!

Podsumowując, imprezę uznać 
należy za  udaną. Wszystkie za-
łożone cele zostały osiągnięte. 
Uczestnicy Konferencji, doskonale 
się bawiąc i zwiedzając przepięk-
ne tereny Beskidów Zachodnich, 
dzięki wysłuchanym wykładom 
i wymianom wzajemnych do-
świadczeń, mogli poszerzyć swo-
ją wiedzę na temat bezpiecznej 

i efektywnej eks-
ploatacji ogumie-
nia, w zarządza-
nych przez siebie 
flotach.

Pozostaje nam 
tylko podziękować 
wszystkim uczest-
nikom za tak licz-
ne przybycie i za-
prosić do udziału 
w kolejnych kon-
ferencjach.   

Na Skrzyczne wszyscy wyjechali kolejką...

...ale tylko część gości...

...przeszła szlak na Przełęcz Salmopolską
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Autobusy miejskie

Mija dekada, odkąd w kra-
jowej komunikacji miej-
skiej pojawiły się pierw-

sze niskopodłogowce. Dotychczas 
używany tabor, przeważnie z przy-
czyn finansowych, wciąż dotrzy-
muje im kroku. Jednocześnie 
rozszerza się grupa miłośników 
pojazdów zabytkowych, w tym au-
tobusów. To naturalna okazja do 
małego porównania.

Jelcz...
...zwany potocznie „ogórkiem”, 

stał się w ostatnich latach ikoną 
komunikacji PRL-u. Wersji mię-
dzymiastowych zachowało się 
nieco więcej, natomiast miejskie – 
oznaczone MEX 272 – to prawdzi-
wy rarytas. Jeden z dwu odrestau-
rowanych w Polsce egzemplarzy, 
przedstawił nam Marcin Żabic-
ki, wiceprezes Klubu Miłośników 
Komunikacji Miejskiej.

Wytwarzanie tego wozu, rozpo-
częto w Jelczańskich Zakładach Sa-
mochodowych w 1963 r., według li-

cencji Skody. Czesi wykorzystali do 
jego budowy, wywodzące się jeszcze 
z lat czterdziestych, podwozie po-
pularnej przez pół wieku ciężarów-
ki Skoda 706. To tłumaczy klasycz-
ną dla owych czasów konstrukcję 
autobusu – sztywną ramę, zawie-
szoną na resorach półeliptycznych 
i umieszczony pionowo z przodu 
silnik. Zapewniały one odporność 
na przeciążenie i dziurawe drogi.

Adekwatnie do obowiązujących 
przed 45 laty zasad przewozów, za-
projektowano przestrzeń pasażer-
ską: tylne drzwi, przy których miał 
stanowisko konduktor, służyły do 
wsiadania, a wychodziło się przez 
przednie. Miejsca między pierw-
szymi drzwiami i stanowiskiem 
kierowcy zarezerwowano dla ma-
tek z dziećmi i osób starszych. Do-
stępne po sforsowaniu dość wą-
skiego wejścia z dwoma stopniami 
wnętrze, okazywało się przyja-
zne dla niewysokich pasażerów, 
ci powyżej 180 cm narażeni byli 
na kontakt z sufitem. Oblachowa-

nie dachu łukiem zachodziło na 
boki, wymuszając niskie położenie 
okien, co w połączeniu z wysoką 
podłogą czyniło je dostępnymi już 
dla kilkuletnich dzieci. Dla nich 
jednak największą atrakcją był 
przód autobusu. O miejsce przy 
centralnie położonej pokrywie sil-
nika trzeba było zabiegać! Siedze-
nie po jej prawej stronie, obok kie-
rowcy, zastrzeżono dla dorosłych.

Nie licząc niedużej ścianki za 
fotelem, jedynie pokrywa silnika 
wyznaczałała granicę miejsca pra-
cy kierowcy. A pracować on mu-
siał głową i muskułami. Pneuma-
tyczne wspomaganie kierownicy, 
w skrajnych jej położeniach, było 
słabo wyczuwalne. Zasilająca je 
sprężarka pompowała też hamul-
ce. Gdy wraz z przebiegiem traciła 
sprawność, w pierwszej kolejności 
odłączano od niej wspomaganie... 
Niezsynchronizowane biegi wcho-
dziły płynnie, pod warunkiem 
stosowania międzygazu i podwój-
nego sprzęgła, ale pedał sterczał 

Trzy generacje

Skromna tablica rozdzielcza w Jelczu, 
z mechanicznie sterowanymi 
wskaźnikami ustępuje...

... rozbudowanej tablicy Ikarusa ze 
wskaźnikami sterowanymi mechanicz-
nie i elektrycznie, na licencji VDO...

...która to firma dostarcza obecnie tabli-
ce ze wskaźnikami na ekranie ciekłokry-
stalicznym do Solarisa

Przedruk z magazynu Autotransport nr IX 2005. Za zgodę Redakcji - Dziękujemy!
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wysoko i wymagał podnoszenia 
nogi. Podobnie pedał gazu. Sytu-
ację ratowało podkładanie cegieł 
lub montowanie podestów z desek. 

Obserwacja prostego wnętrza 
pojazdu, w dwu lusterkach, nie 
sprawiała kłopotu. Gorzej było 
z zewnętrznymi. Nawet jeśli zain-
stalowano większe, to ich ogrze-
wanie pozostawało mrzonką. Sła-
ba była widoczność przez prawy 
bok autobusu – przy dużym tło-
ku kierowcy pozostawała połowa 
przedniego prawego okna – zimą 
przeważnie zaparowana. Wycie-
raczki miały tylko jeden bieg.

W czasach narodzin „ogórka” 
łączność z pasażerami zapewniał 
konduktor, podając dzwonkiem 
sygnał odjazdu lub przystanku 
na żądanie. Po likwidacji obsługi 
konduktorskiej dzwonek na żąda-
nie uruchamiali pasażerowie, po-
ciągając za wiszącą nad rzędem 

prawych okien „linkę alarmową”. 
Alternatywnie przyjęło się głośne 
„Na żądanie proszę!”. 

Produkcję Jelczy MEX-ów za-
kończono w 1978 r., lecz w wielu 
miastach utrzymały się one do po-
łowy lat osiemdziesiątych, kiedy 
to prymat ostatecznie przejął...

...Ikarus
Jego produkcję uruchomili Wę-

grzy w 1972 r. Choć tylny most 
i skrzynię biegów dziedziczył po 
swym poprzedniku (modelu 620, 
także importowanym do Polski), 
był konstrukcją nową. Samonośne 
nadwozie (z nieco przewymiaro-
waną kratownicą) zawieszono na 
miechach pneumatycznych. Silnik 
(licencja MAN) ulokowano pozio-
mo pod podłogą, zyskując w ten 
sposób całą długość autobusu, dla 
przewozu pasażerów i powierzch-
nię na trzecią parę drzwi.

Wnętrze było wysokie 
(2007 mm) i przestronne, duże 
okna dochodziły prostopadle do 
dachu. Miejsca dla matek z dziećmi 
i niepełnosprawnych wyznaczo-
no przy przednich i środkowych 
drzwiach, a przy wejściu tylnym 
znalazł się spory kąt na wózki. Jed-
nak dostanie się na ten funkcjonal-
ny pokład wymagało, podobnie jak 
w Jelczu, sforsowania dwu stopni. 

Centralnie umieszczony zespół 
napędowy zmuszał równo wszyst-
kich, do delektowania się odgłosa-
mi swojej pracy. Także tylne mo-
sty, choć bardzo trwałe, bywały 
równie głośne. Miejsce kierow-
cy oddzielono zamykaną kabiną. 
Na trzyczęściowej desce rozdziel-
czej nieco kłopotliwy był zestaw 
włączników klawiszowych z lewej 
strony, wszystkie jednakowe i cia-
sno ustawione. Wzorowo nato-
miast rozwiązano przyciski otwie-
rania i zamykania każdej pary 
drzwi – świeceniem sygnalizowały 
fakt ich otwarcia lub niedomknię-

cia oraz przystanek „na żądanie”. 
Sygnał odjazdu kierowca podawał 
dzwonkiem i lampką ostrzegaw-
czą, umieszczonymi nad każdym 
z trzech wejść.

Widoczność we wszystkich kie-
runkach prawidłowa, a przez pra-
wy bok zdecydowanie lepsza niż 
w Jelczu, dzięki trzecim drzwiom, 
jednak pod warunkiem odgro-
dzenia ich przedniego skrzydła 
od ruchu pasażerów. Prawe lu-
sterko zewnętrzne, umieszczone 
na wysięgniku, łatwo kontrolo-
wało się przez przednią szybę, ale 
pojawiło się ryzyko zawadzania 
nim o zbyt bliskie słupy i drzewa. 
Wycieraczki tylko jednobiegowe, 
z oddzielnym sterowaniem dla le-
wej i prawej szyby.

Ocena pozostałych elementów 
zależna jest od wersji (rocznika) 
Ikarusa, modernizowanego meto-
dą drobnych kroków przez 30 lat 
produkcji. Fotele kierowcy ewolu-
owały od IFA, z regulacją śrubo-
wo-zapadkową, do siedzeń ISRI 
w latach dziewięćdziesiątych. Do 
1990 r. stosowano 5-przełoże-
niowe manualne skrzynie biegów 
– zsynchronizowane co prawda, 
lecz nie gardzące przegazówka-
mi, zwłaszcza przy wkładaniu 4. 
biegu. Potem pojawiły się auto-
matyczne przekładnie ZF lub Vo-
itha, ze zwalniaczem. Pedaliera 
nie wymagała już podkładek pod 
nogi, sprzęgło zresztą miało wspo-
maganie pneumatyczne. Hydrau-
liczne wspomaganie kierownicy 
CSEPEL traciło siłę w miarę po-
głębiania skrętu, nierzadko wy-
dając przy tym nieprzyjemne dla 
ucha bzyczenie. W końcu w 1997 
r. zastosowano skuteczny i cichy 
podwójny układ na licencji ZF. 
Po 1991 r. drzwi harmonijkowe 
zastąpiono dwuskrzydłowymi 
z hamulcem przystankowym i sa-
mopowrotem. Pojawiło się także 
podgrzewanie lusterek. 

Uroki Jelcza: zegar na podszybiu, 

cegła ułatwiająca obsługę „gazu”

i pokrywa silnika po uchyleniu zastępu-
jąca zimą zepsuty nawiew na szybę
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Podobny „drobiazg” dotyczy 
dzwonka ostrzegającego przed za-
mknięciem drzwi – jest on zinte-
growany z mechanizmem zamy-
kania i kierowca nie ma wpływu na 
długość sygnału. Po jego wybrzmie-
niu, automatycznie następuje za-
mknięcie. Zgnieceniu dobiegają-
cej osoby, zapobiegnie oczywiście 
samopowrót, ale niesmak pasaże-
ra i stres prowadzącego pozostaną. 
Dołączają do tego niespodzianki 
typowe dla czułej instalacji CAN 
– niezamknięcie drzwi mimo wci-
śnięcia klawisza czy wyświetlanie 
nieistniejących awarii. 

Solaris jest szeroki na 2550 mm 
i nisko zawieszony (funkcja pod-
noszenia o 60 mm działa do 15 km/
h), co na ciasnych i nierównych 
ulicach wymaga szczególnej uwagi, 
tym bardziej, że wóz jest dynamicz-
ny. Ułatwieniem jest bardzo dobra 
widoczność – przez asymetryczne 
szyby przednie i duże, podgrzewa-
ne lusterka wsteczne oraz znikoma 
ilość wysiłku fizycznego potrzebna
do prowadzenia tego autobusu.

Podsumowanie... 
...tego porównania zamyka się 

w pytaniu: czy można skutecz-
nie połączyć prostotę i odporność 
Jelcza, funkcjonalność i trwałość 
Ikarusa oraz komfort i nowocze-
sność Solarisa?    

Jan Getter
Fot. M. Kij

Tak zoptymalizowaną kon-
strukcję, w połowie lat dziewięć-
dziesiątych, powoli zaczęły wypie-
rać niskopodłogowce. Ich liderem 
w Polsce został...

...Solaris
Wprowadzony do produkcji 

przed sześcioma laty, jako rozwi-
nięcie koncepcji Neoplana 4020, 
próbuje łączyć standardy nowo-
czesnej konstrukcji z realiami na-
szego transportu. Zabudowany 
wieżowo silnik i portalowy tylny 
most, umożliwiły uzyskanie w peł-
ni niskiej podłogi. Wykonany ze 
stali, o podwyższonej odporności 
na korozję, szkielet samonośnego 
nadwozia wzmocniono w new-
ralgicznych punktach otworów 
drzwi, mocowania jednostki na-
pędowej i zawieszeń. Instalację 
elektryczną oparto na sieci CAN. 

Wnętrze Solarisa jest dostęp-
ne już z poziomu 360 mm, a po 
użyciu przyklęku z 280 mm. Je-
śli to nie wystarczy, to w środko-
wych drzwiach jest do dyspozy-
cji odchylana rampa dla wózków. 
Od razu po wjeździe można usta-
wiać je pod lewą ścianą, gdzie po-
wierzchnia jest rzeczywiście duża. 
Miejsca siedzące w środkowej 
części autobusu są równe z po-
ziomem podłogi. Pozostałe (na 
samym przodzie i z tyłu, za środ-
kowymi drzwiami) ulokowano na 
podestach, co nie ułatwia ich zaj-
mowania, zwłaszcza osobom star-

szym. Przejście między rzędami 
podwójnych siedzeń, wystarcza 
tylko na jedną osobę – toteż pasa-
żerowie stojący go unikają, tłocząc 
się na „placyku” przy środkowym 
wejściu oraz we wszystkich trzech 
szerokich drzwiach. Przyciemnia-
ne szyby mają dużą powierzch-
nię, lecz ze względu na niskie po-
łożenie, po pierwszym, większym 
deszczu, tracą przejrzystość. 

Miejsce kierowcy spełnia ak-
tualne standardy – fotel ISRI 
z zagłówkiem, deska rozdzielcza 
VDO z pneumatyczną regulacją 
w pionie i w poziomie. Cennym 
udogodnieniem jest przejrzyste 
rozmieszczenie włączników, któ-
rych liczbę ograniczono do nie-
zbędnego minimum. Minima-
lizm widoczny jest też na tablicy 
wskaźników. Stałe zegary to pręd-
kościomierz, obrotomierz, poziom 
paliwa i temperatura silnika. Po-
zostałe dane: ciśnienie w układzie 
pneumatycznym, ciśnienie oleju, 
włączenie hamulca postojowego, 
trzeba wywoływać na ekran cie-
kłokrystaliczny za pomocą przy-
cisku. Na ekranie wyświetlają się 
też komunikaty o awarii któregoś 
z systemów oraz połączona z brzę-
czykiem sygnalizacja przystanku 
„na żądanie”. Niestety nie poka-
zuje ona, przy którym wyjściu są 
chętni do wysiadania, choć ekran 
ma funkcję „statusu autobusu na 
przystanku”, informującą, jakie 
drzwi są otwarte. 

W Ikarusie pojedynczy rząd siedzeń z le-
wej strony zapewnia swobodne przej-
ście wewnątrz autobusuJelcz Solaris
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Pierwszą próbę zdobycia 
szlaku wiślanego podjąłem 
pod koniec lat osiemdzie-

siątych. Szybko okazało się jednak, 
że tak dostojna rzeka nie jest wcale 
łaskawa dla niezbyt doświadczo-
nych szczeniaków (a takim nie-
wątpliwie wtedy byłem!). Wobec 
zbyt dużego zanurzenia, zbyt cięż-
kiego jachtu i przede wszystkim 
wyjątkowo niskiego stanu wody, 
zmuszeni byliśmy skapitulować 
po kilkudziesięciu kilometrach, 
kończąc wyprawę tuż za mostem 
w Szczucinie.

Doświadczenie uczy! Dlatego 
tym razem było zupełnie inaczej. 
Lekki, o stosunkowo małym zanu-
rzeniu, jacht klasy FOKA (o nazwie 
BAT*), dobry silnik zaburtowy 
(zdobyty dzięki pomocy szefostwa 
PKS-u Mrągowo - Giżycko - DZIĘ-
KUJĘ!), starannie dobrany sprzęt 
i ekwipunek, doskonałe przygo-
towanie merytoryczne (w postaci 
wojskowych map, locji opubliko-
wanej w miesięczniku Żagle i in-
formacji z Internetu) oraz wspar-

cie duchowe 
– lektury zna-
komitej książ-
ki Wojciecha 
Giełżyńskiego 
pt. „Moja pry-
watna Vistulia-
da” (wyd. Iskry, 
W-wa 1982 r.). 
Uważam, że 
nic nie odda 
lepiej klimatu 
wiślanego szla-
ku, niż słowa 
autora tej książki, który przebył go 
w 1980 r. łodzią wiosłową, dlatego 
pozwoliłem sobie na posłużenie 
się obszernymi cytatami.

Po pierwsze trzeba jasno po-
wiedzieć, że Wisła to przepiękna, 
prawie niezakłócona cywilizacją, 
wręcz dzika, rzeka. Wraz z po-
przednim ustrojem odeszły, na 
szczęście, czasy kiedy: „... zgodnie 
z ogólnoświatowym trendem cywi-
lizacyjnym po Wiśle dryfują i brzegi 
jej zalegają niezliczone przedmio-
ty, będące niewątpliwie odpada-

mi konsumpcyj-
nego rozpasania 
w epoce wczesnej 
gierkowszczyzny, 
a to: plastikowe 
i blaszane opako-
wania po olejach 
(nawet GTX) oraz 
kosmetykach sa-
mochodowych, 
rozmiękłe kar-
tony po sokach 
z „Pewexu”, wy-
miętoszone bom-

bonierki, prezerwatywy, zdechłe 
wieprze i szczury, gumowe piłki, 
lalki i niedźwiadki, opony nada-
jące się jeszcze do bieżnikowa-
nia(!), buty (także z cholewami), 
butelki po „Żywieckim” (okolica 
jest dostatnia), ortalionowe płasz-
cze i podarte rajstopy, plastikowe 
kręgle”.

Wisła to: „... nic regularnego, 
nic uporządkowanego ludzką pra-
cą, wszystko zaprojektowane przez 
tysiącletnie procesy przyrodni-
cze, zwichrowane, przenikające 
się i przeplatające w niezliczonych 
krzywiznach. Skandaliczny bała-
gan, gorszący hydrotechników 
i żeglugowców”.

Dodatkowych trudności 
nawigacyjnych, ale przede 
wszystkim niezwykłe-
go uroku i klima-
tu niesamo-
witości, 
przy- sparzają

wiślane wyspy, 
a nawet całe archi-

pelagi wysp, tak licznie 

R

Wisła to dzika przyroda...

...i trochę mniej dzika - ale równie zaskakująca...
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występujące na całym środkowym 
odcinku szlaku.

„Ich status prawny był przez 
wieki płynny. Niektóre stanowiły 
własność prywatną, a przynajm-
niej zwyczajowo za taką uchodziły, 
inne należały, z mocy pradawnych 
przywilejów, do wspólnot wio-
skowych, potem do gmin, jeszcze 
inne były „niczyje”. Tak trwało na-
wet w początkach PRL. Obecnie 
wszystkie są państwowe, wedle 
Prawa Wodnego, którego Ar-
tykuł 10.1 stwierdza: „przy-
muliska, odsypiska 
i wyspy, powsta-
łe w sposób 
naturalny 
na wo- dach,

s t a n o -
wiących wła-

sność Państwa, 
oraz grunty uzyska-

ne wskutek regulacji 
tych wód, stanowią własność 

Państwa . . .” 
W pra kt yce 
jednak pań-
stwo nie ma 
na wyspach 
wiślanych żad-
nych pilnych 
i n t e r e s ó w , 
przeto wyko-
rzystywane są 
po dawnemu, 
głównie do 
l e t n i e g o 

wypasu jałowizny. Bydlę-
ca młodzież hartuje się 
pod gołym niebem, 
choć nie wszędzie 
ma szanse na-

żreć się do syta. Poi się, zauważy-
łem, raczej z kałuż i maleńkich sa-
dzawek podsiąkowych, w których 

woda jest natu-
ralnie przefil-
trowana i tylko 
w ostateczno-
ści zanurza py-
ski w Wiśle. 
Ale głównym 
gospodarzem 
wysp jest ptac-
two. Na każdej 
nieprzeliczona 
gawiedź cie-
kawych mew 

i śmigłych rybitw. 
W nadrzecznych chasz-

czach, na łęgach nadwiślań-
skich, przy odludnych 
łachach, żyje wiele in-
nych ptaków, nie 
znanych mi ani 
z  upierze-
nia, ani 

z dźwię-
ków, jakie 

wydają. Coraz 
to ujawnia się jakieś 

ćwierkające dziwactwo”.
Rozważając przyrodni-

cze walory królowej polskich 
rzek należy podziękować Opatrz-

ności, że nie ziściło się motto 
uchwały KC PZPR z 1978 roku: 
„UCZYŃMY Z WISŁY SYMBOL 
ROZKWITU SOCJALISTYCZ-
NEJ POLSKI, SZLAK WIODĄCY 
W PRZYSZŁOŚĆ”.

„Rzeka bowiem – zgodnie 
z „Programem Wisła”, hołubio-
nym przez wysokiego, Pierwsze-
go Sekretarza, który dobrze się 
prezentował w telewizorze – miała 
być w dynamicznym tempie prze-
grodzona niezliczonymi zaporami 
i przeobrażona w łańcuch sztucz-
nych jezior, pełniących funkcję Dro-
gi Wodnej Klasy IV. Ogólnie biorąc 

...i zachwycająca...

...oraz przepiękne krajobrazy

Wisła to również atrakcje krajoznawcze - Starówka w Sandomierzu...
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to wcale nie był zły 
pomysł. Nie-

w ą t p l i -
wie za kilka 
albo kilkana-
ście lat znowu się 
doń powróci, może 
ze skromniejszą reklamą, 
z mniejszą liczbą superlatywów, 
rozważając wszelkie „pro” i „kon-
tra”. Ale był to pomysł niezmier-
nie kosztowny, więc trochę nie na 
czasie jakby, gdyż ekonomika na-
rodowa, wymęczona przetwarza-
niem w czyn niezliczonych haseł 
i zbawczych inicjatyw dostojnego 
przywódcy partii i państwa, wpa-
dała właśnie w korkociąg kryzysu 
bez dna”.

Mimo wszystko niewielki frag-
ment Programu został w ostatnim 
czasie dokończony. Już wkrótce 
potężne barki będą mogły prze-
wozić towary, głównie węgiel, 
z Oświęcimia do Krakowa.

I na tym koniec. Bo od śluzy 
w Przewozie (Nowa Huta) poziom 
wody jest zwykle zbyt niski dla na-
szego jachtu, a co dopiero dla kil-
kudziesięciotonowych barek. Na-
wet na dolnym odcinku rzeki, 
gdzie poziom wody zapewniający 
swobodną żeglugę dla jednostek 

h a n d l o w y c h 
jest teoretycz-
nie zagwaran-
towany, tuż pod 
powierzchnią 

czają się ka-
mienie, 

mieli-
zny, 

przykosy, 
a niektóre frag-

menty koryta pokrywają ogromne 
łachy piasku.

Dodatkowym utrudnieniem 
jest słabe oznakowanie szlaku że-
glugowego, szczególnie na górnej 
Wiśle. Czym dalej na północ, tym 
znaki bardziej widoczne i dokład-

niej ustawione.
Na szczęście 

na Wiśle nie ma 
zbyt wielu obiek-
tów hydrotech-
nicznych. Jedyne 
położone za Kra-
kowem śluzy, we 
Włocławku (róż-
nica poziomów 
sięga kilkuna-
stu metrów, co 
przy śluzie jed-
nokom o row e j 

robi duże wrażenie) i Przegalinie  
k/Gdańska są stale czynne dla 
większości jednostek pływających.

Tylko przejście przez dziwacz-
ny, nadmuchiwany, jaz spiętrza-
jący wodę dla Elektrociepłowni 
w Połańcu, trzeba zgłosić z dwu-
dniowym wyprzedzeniem.

No i trzeba uważać na liczne 
przeprawy promowe, przegradza-
jące rzekę grubymi linami w kil-
kunastu miejscach.

Nam, turystom-wodniakom, 
dała się we znaki jeszcze jed-
na niedogodność. A mianowi-
cie brak (z nielicznymi wyjątka-
mi w Kazimierzu, Warszawie i na 
Jeziorze Włocławskim) prawdzi-
wych przystani, w których moż-
naby było bezpiecznie pozostawić 
jacht, umyć się, wyrzucić śmieci. 

... śluza we Włocławku...

...spichlerze w Grudziądzu...

...i wiele, wiele innych
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Dlatego czasem cumowaliśmy do 
barek stojących przy brzegu, naj-
częściej jednak stawaliśmy bezpo-
średnio przy dzikich brzegach lub 

wyspach. Ale to była dopiero 
atrakcja!

Wisła to, poza opi-
sywaną wcześniej 

dziką przyro-
dą, rów-

n i e ż 
wspania-
ła lekcja historii. 
Przepływa ona prze-
cież przez jedne z ciekawszych, 
pod względem krajoznawczym, 
zakątków Polski. A to właśnie 
wzdłuż jej brzegów kształtowała 
się przez wieki historia naszego 
kraju.

Takie nazwy jak: Kraków, San-
domierz, Kazimierz, Puławy, War-

szawa, Płock, Włocławek, Toruń, 
Bydgoszcz, Grudziądz i Gdańsk, 
mówią same za siebie.

Poza nimi 
są też mniej znane, 
może bardziej kameral-
ne, ale za to tak ciekawe miej-

sca, jak: Opatowiec, Zawichost, 
Modlin, Czerwińsk, Tczew i wiele, 
wiele innych.

Do tego zestawu należy dodać 
Muzeum Wisły w Tczewie, któ-
re każdy żeglarz śródlądowy obo-
wiązkowo powinien zobaczyć.

Podsumowując, po prawie 
dwóch tygodniach rejsu, poko-
naniu ponad 900 km, zużyciu 
ok. 100 l paliwa, stracie czapecz-
ki, dwóch par okularów prze-
ciwsłonecznych i kilku innych 
drobiazgów, nasz BAT przeciął 
wreszcie dziobem słoną falę... 
I to w tak dostojnym miejscu jak 
Westerplatte!

Relacja z eks-
pedycji nie byłaby 
kompletna gdybym 
na koniec nie po-
dziękował wszyst-
kim ludziom dobrej 
woli, którzy poma-
gali nam podczas 
przygotowań oraz na 
poszczególnych eta-
pach rejsu.  

Łukasz Krajewski

*BAT (oryginalna nazwa z terenów wiślanych)– duża łódź, poruszana żaglem typu rozporo-
wego (bez rei), z obsługą 1-3 ludzi. Przeważnie służyła do przewozów pasażerskich, zabiera-
jąc 10-15 osób, ale często też do transportu ładunków rzędu 5 ton. Do ostatnich czasów uży-
wana przez piaskarzy, ale bez masztu i żagla, poruszana „na pych” lub holowana z brzegu.

Woda po horyzont - to już Bałtyk... i koniec podróży

Jeszcze tylko postój w Gdańsku...

...i BAT wędruje na przyczepie podłodziowej




