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Szanowni Państwo!
Ostatnie wydarzenia znacząco wpłynęły na funkcjo-

nowanie naszej Grupy. Jak już zapewne Państwo wie-
cie, katastrofalny pożar spustoszył znaczną część linii 
do bieżnikowania opon.

Następstwem tego tragicznego zdarzenia jest prze-
de wszystkim reorganizacja pracy zakładu. Niespodzie-
wanej korekty wymagał również nasz biuletyn, którego 
jedenasta edycja przygotowywana była już od począt-
ku września. Oczywiście na nowo napisałem dla Pań-
stwa niniejszy wstęp. Wspólnie z gra� kiem zmieniliśmy 
okładkę, z której zniknęła zapowiedź bardzo istotnego, 
zarówno dla nas, jak też przede wszystkim dla Państwa, 
wydarzenia – premiery nowej generacji pasów do bież-
nikowania opon Amberway Tread Plus, o podwyższonej 
odporności na ścieranie. Ta niezwykle istotna, z dumą 
ogłaszana przez nas wiadomość, na skutek zaistniałych 
okoliczności, zeszła niestety na drugi plan. Pomimo 
tego, chciałbym żeby Państwo zwrócili uwagę na fakt, 
że wbrew trudnościom, z którymi musimy się teraz 
zmagać, nie rezygnujemy z wprowadzenia do produkcji 
nowych materiałów, � rmowanych rozszerzeniem PLUS.

Pozwólcie Państwo, że tym razem, inaczej niż zwykle, 
będę życzył powodzenia i wytrwałości przede wszyst-
kim naszym pracownikom. 

Trzymajcie Państwo za nas kciuki, a my gwarantuje-
my, że nasza współpraca nie ucierpi na skutek ostatnich 
tragicznych wydarzeń.
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W nocy z 20 na 21 października naszą � rmę 
dotknęła wielka tragedia. W pomieszczeniach 
bieżnikowni wybuchł groźny pożar. Pomimo 
szybkiej interwencji kilku jednostek straży po-
żarnej, spłonęła większa część linii do regenera-
cji opon. Na szczęście żaden z naszych pracow-
ników nie ucierpiał. 

Ogień strawił również opony znajdujące się 
w różnych etapach produkcji, przygotowane 
do regeneracji karkasy, część dokumentacji oraz 
oczywiście zgromadzone na hali materiały pro-
dukcyjne.

Obecnie jesteśmy na etapie szacowania strat. 
Zniszczenia, o czym mogą się Państwo przekonać 
na załączonych zdjęciach, są jednak ogromne, 
a odbudowa zakładu potrwa z pewnością wiele 
tygodni. 

Pomimo wielu problemów, z którymi będziemy 
musieli się zmagać w najbliższym czasie, nie zapo-
minamy o kwestiach najważniejszych – utrzyma-
niu kompleksowych i regularnych dostaw do na-
szych Klientów. 

Dlatego już trzy dni po pożarze uruchomiliśmy 
produkcję zastępczą w zakładzie naszego kon-
trahenta na terenie Czech. Regeneracja jest wy-

konywana tak jak dotychczas, w formie usług lub 
produktów, z wykorzystaniem naszych pasów po-
dwulkanizowanych Amberway Tread, przez naszych 
pracowników, którzy zostali wydelegowani do pracy 
w czeskim zakładzie na czas remontu bieżnikowni 
w Jaworznie. W związku z tym nasi Klienci nie powin-
ni odczuć skutków zaistniałej sytuacji.

Mimo to prosimy Państwa o wykazanie wyrozu-
miałości z powodu nieznacznych opóźnień w dosta-
wach, które mogą się pojawić. Oczywiście dołożymy 
wszelkich starań, żeby do tego nie dochodziło, jed-
nak nie wszystko jest od nas zależne. 

Będziemy starać się również odtworzyć znisz-
czoną dokumentację i ustalić które opony naszych 
Klientów uległy zniszczeniu. Nie będzie to jednak 
łatwe, gdyż część produkcji uległa całkowitej dewa-
stacji, a z opon pozostały jedynie zwęglone, stalowe 
elementy. 

Licząc na Państwa pomoc i zrozumienie łączę wyrazy 
szacunku,

Łukasz Krajewski

Szanowni Państwo!

Spłonęła nasza
    bieżnikownia!
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w Grupie Krajewski?w Grupie Krajewski?Co nowego

Mając na uwadze najwyższą jakość świadczo-
nych naszym klientom usług oraz oczywiście 

ich wygodę i poczucie bezpieczeństwa wprowadzamy 
do produkcji nowe pasy podwulkanizowane do bież-
nikowania opon pod marką  Amberway Tread+.

Trwałość rzeźby bieżnika opon określonej kon-
strukcji zależy nie tylko od własności zastosowanej 
mieszanki, ale również w dużym stopniu od warun-
ków eksploatacji. Dlatego też określona w warun-
kach laboratoryjnych odporność gumy na ścieranie 
nie może jednoznacznie świadczyć o trwałości bież-
nika w warunkach eksploatacyjnych, lecz służy głów-
nie do oceny porównawczej własności użytkowych 
różnych mieszanek bieżnikowych. Opracowując mie-
szanki gumowe dążymy do osiągnięcia maksymal-
nej odporności na ścieranie, pamiętając jednocześ-
nie o uzyskaniu odpowiedniej przyczepności opon 
do nawierzchni drogi.

Właśnie dlatego w naszej pracy nie opieramy się 
tylko i wyłącznie na badaniach laboratoryjnych. Pro-
wadzimy również zakrojone na szeroką skalę mo-
nitoringi eksploatacyjne oraz drogowe testy po-
równawcze bezpośrednio u użytkowników naszych 
opon. Wyniki badań empirycznych oraz wskazówki 
i opinie naszych klientów posłużyły nam do opraco-
wania składu nowej, ulepszonej receptury mieszanek 

gumowych do produkcji pasów podwulkanizowa-
nych, które z kolei służą do wykonania � nalnego, do-
brze znanego Państwu produktu, czyli opony bieżni-
kowanej.

Podczas eksploatacji opony bieżnik ulega powta-
rzającym się odkształceniom w podwyższonych tem-
peraturach, dlatego od gumy bieżnika wymaga się 
nie tylko wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia 
przy zerwaniu, lecz przede wszystkim umożliwienia 
osiągnięcia przez oponę bieżnikowaną satysfakcjonu-
jących użytkownika przebiegów, czyli de facto ogra-
niczenia kosztów ogumienia, a ściślej mówiąc kosztu 
poniesionego na każdy przejechany kilometr.

Temu celowi służy zastosowana w procesie pro-
dukcji gumy technologia Heavy Duty, opracowa-
na przez specjalistów z naszej Grupy oraz ekspertów 
branży oponiarskiej.

Dzięki niej opony bieżnikowane osiągają znacznie 
lepsze parametry eksploatacyjne, w tym oczywiście 
nawet do 30% większe przebiegi! A to jest prze-
cież parametr najbardziej przemawiający do klien-
tów, którzy bezustannie poszukują oszczędności 
po to, by stawić czoła wyzwaniom konkurencyjne-
go rynku transportu.

Oczywiście nowe mieszanki podlegają ciągłym te-
stom, zarówno drogowym (na oponach bieżnikowa-

Wprowadzamy nową jakość pasów do bieżnikowania

wykonane w technologii Heavy Duty
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nych), jak też laboratoryjnym, których celem jest kon-
trola utrzymania stałej, wysokiej jakości wyrobów.

Badania laboratoryjne parametrów gumy prowa-
dzone są na próbkach wykonanych zgodnie z między-
narodowymi normami ISO, jak również wg polskich 
norm PN. Wykonujemy badania zdolności do prze-
twarzania gumy, czyli charakterystykę wulkanizacji 
za pomocą reometru oscylacyjnego, który umożli-
wia monitoring zmian sztywności gumy w miarę po-
stępu wulkanizacji. Sprawdzamy również własności 
mechaniczne gumy, które 
obejmują ocenę: twardości 
twardościomierzem Shore’a 
typu A, właściwości wy-
trzymałościowe przy roz-
ciąganiu, stanowiące głów-
ną wskazówkę do ustalenia 
jakości oraz ocenę odpor-
ności na ścieranie.

Wszystko po to, by Pań-
stwo, użytkownicy naszych 
opon, otrzymali produk-
ty najwyższej jakości, które 
pomogą Wam ograniczyć 
koszty prowadzonej dzia-
łalności.

Przyspieszeniu okresu 
wykonywania usług bieżni-
kowania dla naszych klien-
tów (czyli również pośred-

nio jakości naszej pracy) służy 
modernizacja zakładu prowa-
dzona systematycznie od począt-
ku roku. Jej głównym elementem 
jest doposażenie linii produk-
cyjnej w nowy, trzeci już auto-
klaw, zainstalowany w specjal-
nie do tego celu dobudowanym 
pomieszczeniu. Wprowadze-
nie tego urządzenia umożliwi-
ło nam podniesienie wydajności 
o ponad 30%.

Aby usprawnić logistykę przy 
rozrastającej się ciągle produkcji, 
inwestujemy również w środki 
transportu. Kolejnym zakupio-
nym w tym roku samochodem 
jest IVECO Daily o masie cał-
kowitej 6,5 t. Posiadanie stosun-
kowo dużego (kilkanaście sa-

mochodów i przyczep) własnego parku pojazdów 
pozwala nam na prowadzenie dystrybucji własny-
mi samochodami, bez korzystania z usług podwy-
konawców, co przekłada się z pewnością na szybkość 
i sprawność obsługi naszych klientów.

Wszystkie przedstawione wyżej działania podej-
mujemy z myślą o użytkownikach naszych opon. 
Chcemy, by otrzymywali od nas zawsze produkty 
najwyższej jakości, przy zachowaniu równie wyso-
kiego poziomu obsługi.
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IV Międzynarodowe Targi Lo-
kalnego Transportu Zbiorowe-

go TRANSEXPO, w których tra-
dycyjnie braliśmy udział, odbyły 

się w tym roku w dniach 4-6 paź-
dziernika. Wystawę zorganizowa-
no wspólnie z Izbą Gospodarczą 
Komunikacji Miejskiej oraz Miej-
skim Przedsiębiorstwem Komu-
nikacji. Honorowy patronat nad 
targami objął Prezydent Kielc.

Targi TRANSEXPO to najwięk-
sza w Polsce impreza sektora komu-
nikacji zbiorowej, jedyna w Polsce 
wystawa prezentująca transport 
zbiorowy w sposób kompleksowy. 
Zakres branżowy wystawy obej-
muje: pojazdy transportu miej-
skiego, podmiejskiego, między-
miastowego, pojazdy turystyczne, 
specjalistyczne i gospodarcze, czę-

ści i wyposażenie autobusów, pojaz-
dów trakcji elektrycznej, wyposaże-
nie obiektów zaplecza technicznego, 
paliwa, środki smarne, płyny eks-

ploatacyjne, infrastrukturę torów, 
sieci i podstacji trakcyjnych, syste-
my biletowe, infrastrukturę przy-
stankową, środ-
ki ochrony pracy 
i bezpieczeństwa, 
systemy informa-
cji dla pasażerów, 
systemy informa-
tyczne w trans-
porcie oraz ofertę 
w zakresie � nan-
sowania inwesty-
cji w transporcie.

W ubiegłym 
roku rozszerzo-
no formułę tar-

IV Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego

TRANSEXPO
gów. Po raz pierwszy na TRANS-
EXPO 2005 zaprezentowane 
były pojazdy transportu podmiej-
skiego, międzymiastowego oraz 
pojazdy turystyczne. Łącznie 
na targach można było obejrzeć 
63 pojazdy, m.in. z Niemiec, Bel-
gii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hi-
szpanii i Holandii. TRANSEXPO 
– mimo, że odbywają się dopie-
ro po raz czwarty – już osiągnęły 
rangę największej imprezy wysta-
wienniczej transportu publicz-
nego w kraju i zaczynają być do-
strzegane przez europejski rynek 
targowy.

W tym roku Międzynarodo-
we Targi Lokalnego Transportu 
Zbiorowego zostały uhonorowa-
ne przez Urząd Komitetu Integra-
cji Europejskiej i Business Center 
Club Medalem Europejskim dla 
usług. To prestiżowe wyróżnienie 
przyznawane jest za wysoki po-
ziom świadczonych usług, których 
jakość nie odbiega od poziomu 
europejskiego.
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Podstawowe wzory bieżników ciężarowych opon markiPodstawowe wzory bieżników ciężarowych opon marki

11  R 22,5

225/75  R 16
215/75  R 17,5
235/75  R 17,5
245/75  R 17,5; 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
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; 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

*

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
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

W PRZYGOTOWANIU

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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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

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

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 pro� lach (np. 80 lub 90) można również wykonać w pro� 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.

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

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

* 
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Ważnym elementem ułatwiającym użytkow-
nikowi ocenę współpracy z dostawcą opon 

jest sprawny system gospodarki ogumieniem. Dla-
tego opracowaliśmy własny program komputerowy 
do gromadzenia, przetwarzania i analizowania da-
nych dotyczących opon, który w połączeniu z kartą 
monitoringu umożliwi naszym klientom prowadze-
nie rzetelnej gospodarki ogumieniem i prawidłową 
ocenę naszych produktów oraz korzyści jakie przy-

nosi współpraca z naszą � rmą. Oczywiście u każde-
go klienta program zostanie wprowadzony indywi-
dualnie, z uwzględnieniem jego własnych potrzeb 
i możliwości.

W ramach Systemu Gospodarowania Ogumie-
niem � rma Krajewski TC nie tylko udostępnia 
i wdraża w zakładzie użytkownika aplikację kompu-
terową, ale również szkoli osoby obsługujące ją oraz 
osoby odpowiedzialne za okresowe kontrole ogu-

System
Gospodarowania

Ogumieniem

mienia (monitoring eksploatacyjny i eks-
ploatację), jak również wykonujące mon-
taże i naprawy opon. Dokonuje również 
okresowych kontroli pracy tych osób, 
a wszelkie uchybienia zgłasza kierowni-
ctwu przedsiębiorstwa.

Szkolenia odbywają się w siedzibie od-
biorcy, we własnym zakładzie lub siedzibie 
TIP TOPOL w Pobiedziskach.

Warunkiem koniecznym do sprawnego 
funkcjonowania Systemu jest stosowanie 
się przez użytkownika do zaleceń jego au-
torów, a w szczególności:

a) utrzymywanie w ogumieniu wzorco-
wego ciśnienia powietrza (ustalone-
go na podstawie wytycznych produ-
centa pojazdu lub obliczeń nacisków 
na oś),

b) zaopatrzenie wszystkich autobusów 
w sprawne:

- zaworki do dętek / felg,
- przedłużki do kół wewnętrznych,
- metalowe kapturki,
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c) wykonywanie okresowych przeglądów ogumie-
nia zgodnie z przyjętym harmonogramem,

d) zapisywanie danych w formie papierowej i kom-
puterowej,

e) stała analiza danych pod kątem eliminowania 
błędów i uszkodzeń,

f) posługiwanie się właściwym i sprawnym sprzę-
tem do:

- pompowania,
- montażu,
- wyważania,
- napraw,
- badania ciśnienia w ogumieniu,

g) stosowanie się do wskazówek � rmy Krajew-
ski TC, producentów użytkowanych opon oraz 
technologii Rema Tip Top Stahlgruber.

Celem poprawy efektywności Systemu Gospoda-
rowania Ogumieniem możliwe jest wprowadzenie 
u użytkownika systemu napełniania kół azotem Air-
Tech by Krajewski TC. Wiąże się to z wyposażeniem 
w dodatkowy sprzęt (przetwornicę azotu) lub stoso-
waniem wymiennych butli z gazem.

Ostatecznym celem stosowania Systemu Go-
spodarowania Ogumieniem przez użytkownika 
jest możliwość szybkiej, dokładnej i kompleksowej 

analizy danych dotyczących ogumienia (m.in. osiąg-
niętych przebiegów, kosztu na kilometr, reklamacyj-
ności i wybieralności do bieżnikowania), co prowadzi 
do poprawy efektywności eksploatacji, zwiększenia 
przebiegów i co za tym idzie obniżenia kosztów po-
noszonych na zakup opon.



Program szkoleniowy

12 Amberway News 11    2/2006 13

Jak podnieść efektywność współpracy 
z użytkownikami naszych opon? To py-

tanie zadajemy sobie bezustannie. Jedną 
z oczywistych odpowiedzi są szkolenia, 
zarówno te, które organizujemy dla na-
szych klientów, jak też te, w których sami 
bierzemy udział.

We wrześniu b.r., wspólnie z � rmą Tip-
Topol z Pobiedzisk zorganizowaliśmy se-
rię szkoleń dla naszych kontrahentów z te-
renu Lubelszczyzny: 14 IX PKS Lublin, 15 
IX PKS Tomaszów Lubelski i prezentacje 
w oddziałach TipTopolu - 12 IX w Cheł-
mie i 13 IX w Białej Podlaskiej oraz 26 IX 
w PKS Zduńska Wola, 27 IX w PKS Ra-
domsko i 28 IX w PKS Łomża.

Jak zwykle w szkoleniach, oprócz go-
spodarzy, uczestniczyli przedstawiciele są-
siednich PKS-ów i zakładów komunika-
cji miejskiej. Pierwsza, teoretyczna część 
szkolenia, obejmowała wiedzę z zakresu 
budowy i zastosowania opon ciężarowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem gamy 
autobusowej oraz zasad właściwej i bez-
piecznej eksploatacji ogumienia, również 
pod kątem ich przyszłego wykorzystania 
do regeneracji.

W drugiej części uczestnicy szkolenia 
„doszlifowali” praktyczne umiejętności 
w zakresie montażu, wyważania i napraw 
opon dętkowych i bezdętkowych z wyko-
rzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów 
Rema TipTop Stahlgruber.

W celu poprawienia jakości usług wul-
kanizacyjnych świadczonych przez nowych 
kontrahentów, staramy się dodatkowo kie-
rować wszystkich pracowników serwisów 
ogumienia na kompleksowe i profesjo-

PKS LUBLIN 14 IX

PKS TOMASZÓW LUBELSKI 15 IX
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nalne szkolenia organizowane przez � rmę TipTopol 
w Pobiedziskach k/ Poznania.

Nasi klienci bardzo wysoko oceniają poziom kur-
su prowadzonego w Pobiedziskach, a zdobytą wiedzę 
wykorzystują z powodzeniem w swoich warsztatach.

Prowadzący nasze szkolenia Ryszard Marcinkowski 
zwrócił szczególną uwagę na kwestię jakości napraw 
i bezpieczeństwa, co stało się niezwykle ważne od mo-
mentu naszego wejścia do UE i przyjęcia surowych eu-
ropejskich standardów jakości. 

O tym, jak te standardy funkcjonują w prakty-
ce przekonaliśmy się podczas szkolenia w Funda-
cji Stahlgruber w Monachium w pierwszej połowie 
czerwca b.r. Tym razem tematem zajęć były naprawy 
opon osobowych i ciężarowych prowadzone w opar-
ciu i z zastosowaniem technologii � rmy TipTop. 
Profesjonalizm i fachowość wykładowców z Funda-
cji w połączeniu z doskonałym wyposażeniem Cen-
trum Szkoleniowego przy Einstein Strasse przyniosło 
wspaniałe efekty. Opuściliśmy Monachium z ogrom-
nym bagażem doświadczeń i wiedzy, którą teraz mo-
żemy dzielić się z naszymi klientami.

PKS ZDUŃSKA WOLA 26 IX

PKS RADOMSKO 27 IX

PKS ŁOMŻA 28 IX
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Obaj założyciele � rmy, Otto i Willy Gruber, zmarli 
bezpotomnie w drugiej połowie lat 60-tych. Ponie-
waż nie chcieli zostawić przedsiębiorstwa w nie-
pewnych rękach sporządzili niezwykły w swej tre-
ści testament i przekazali je swemu ukochanemu, 
rodzinnemu miastu Monachium, w formie funda-
cji. W ten sposób zgromadzony przez nich kapitał 
w wysokości 23 mln. marek generować miał rocz-
nie kwotę prawie 1,5 mln marek odsetek, przezna-
czonych na cele statutowe fundacji tzn. szkolenie 
młodych ludzi w zakresie motoryzacji, a przede 
wszystkim wulkanizacji i napraw ogumienia.
Obecnie z pomocy fundacji korzysta rocznie pra-
wie 2000 osób z całego świata którzy przyjeżdża-
ją do Monachium po to, by pogłębić swą wiedzę 
na temat branży motoryzacyjnej i poszerzyć prak-
tyczne umiejętności dotyczące przede wszystkim 
naprawy opon samochodowych. Zajęcia prowa-
dzone są przez znakomitych fachowców z fundacji 
Stahlgruber w specjalnie do tego celu przygoto-
wanych salach wykładowych i warsztatach do ćwi-
czeń praktycznych, wyposażonych we wszystkie 
maszyny i urządzenia do montażu, napraw i wy-
ważania oraz wulkanizacji, a nawet bieżnikowania 
opon. Podczas kursów uczestnicy zakwaterowani 
są w hoteliku przy Murnauer Strasse, zbudowanym 
i prowadzonym również przez fundację. 

Firma została założona w 1923r. przez braci Otto 
i Willy Gruberów w Monachium pod szyldem Otto 
Gruber & Co. i zajmowała się zarówno sprzedażą 
ręcznych narzędzi i drobnych metalowych części, 
jak też bardziej zaawansowanych urządzeń, takich 
jak kompresory i podnośniki hydrauliczne. Póź-
niej nazwę � rmy zmieniono na Stahlgruber, łącząc 

w ten sposób rodowe nazwisko Gruberów 
z ich głównym pro-
gramem sprzedaży.
Mimo upływu czasu 
i znacznego posze-
rzenia pro� lu działal-
ności, przede wszyst-
kim o wyroby branży 
gumowej, zachowa-
no pierwotną nazwę 
przedsiębiorstwa.
Obecnie Stahlgruber 
zatrudnia blisko 4 000 
osób na całym świe-

cie, osiągając roczne obroty rzędu 500 mln EURO 
i bez wątpienia jest czołowym europejskim produ-
centem materiałów do napraw ogumienia. Oprócz 
tego prowadzi na szeroką skalę dystrybucję wy-
robów branży motoryzacyjnej, takich jak części 
zamienne i materiały dla warsztatów samochodo-
wych, których pełny wykaz obejmuje 120.000 po-
zycji asortymentowych.
W dwóch fabrykach materiały są pro-
dukowane pod marką TIP TOP (na rynek 
krajowy) i Rema TIP TOP (zagraniczny). 
Są to materiały zarówno do reparacji 
dętek, opon, sprzętu sportowego i re-
kreacyjnego, jak również do zastoso-
wań typowo przemysłowych.
Poza tym, dystrybuowane przez 
Stahlgruber’a materiały służą do ochro-
ny różnego typu wyrobów gumo-
wych, montażu i wyważania kół samo-
chodowych oraz mycia i konserwacji 
pojazdów.
Wysoki poziom jakości produk-
tów firmy potwierdzają otrzymane 
w 1994 i 1995r. certyfikaty ISO serii 
9000.

Rema TIPTOP Stahlgruber 
– fi rma rodzinna

Fundacja Stahlgruber



NasiKlienci: PPKS ŁOMŻA 
— Usługi oferowane przez łomżyński PKS są bar-

dzo profesjonalne – ocenia Wiesław Jemielity, Po-
wiatowy Rzecznik Konsumentów w Łomży. To wy-
soki europejski standard. Wiele razy mogłem się 
o tym przekonać.

PPKS w Łomży to 60 lat doświadczenia w przewo-
zach towarowych i pasażerskich. Przedsiębiorstwo 

rozpoczynające działalność od 8 starych ZIS-ów 
i popularnych StudeBackerów obecnie dysponuje 
taborem prawie 120 autobusów. Nie brakuje wśród 
nich wysokiej klasy wysokopokładowych, klimaty-
zowanych, wyposażonych w video, barek, nagłoś-
nienie i rozkładane siedzenia autokarów marki Sca-
nia, Autosan czy Jelcz. Choć początki były trudne 
to już w 1951 w Grajewie powstała 
pierwsza placówka łomżyńskiego 
PKS-u. Dwa lata później założono 
oddział w Wysokiem Mazowie-
ckiem. W 1960 roku kolej przyszła 
na Zambrów, a w 1979 na Kolno. 
Niewątpliwie na rozwój Państwo-
wej Komunikacji Samochodowej 
w tym rejonie wpływał brak trans-
portu kolejowego. PKS w Łomży 
wykorzystywał ten fakt dyna-
micznie się rozwijając. W latach 
1978-87 dysponował już prawie 
150 autobusami. W przedsiębior-
stwie zatrudnionych było ponad 
640 osób. W lipcu 1990 roku prze-
kształcono łomżyński PKS w sa-
modzielny podmiot pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samo-
chodowej w Łomży. W zmienionych warunkach go-
spodarczych PPKS Łomża rozpoczął walkę o klien-
ta. Przeprowadzono konieczną restrukturyzację 
zatrudnienia, rozpoczęto proces komputeryzacji 
� rmy. W porozumieniu z władzami wybudowano 
nowy, bardziej funkcjonalny i atrakcyjny dla pasa-
żerów dworzec autobusowy, usytuowany tuż przy 
głównej trasie przelotowej z Warszawy na Mazury 
i z Olsztyna na Lublin. Postarano się też o nowy ta-
bor, przeprowadzono kompleksowe szkolenia za-
łóg. Zwiększono asortyment usług. Oprócz wynaj-
mu autokarów na wycieczki, świadczone są usługi 
z zakresu naprawy pojazdów, naprawy i legalizacji 
tachografów, sprzedaży oleju napędowego, mycia 
pojazdów, reklamy na biletach. Uruchomiono też 
hotel, z którego w większości korzystają przewoź-
nicy Krajowego i Międzynarodowego Transpor-
tu Towarowego. Kierowcy korzystają też z usług 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wysoką jakość 
usług i konkurencyjne ceny przewozów doceniają 
nie tylko klienci indywidualni, ale też instytucjo-
nalni. W ostatnim czasie łomżyński PKS wygrał kil-
ka nowych przetargów na przewóz dzieci do szkół 
w rejonie Grajewa i Nowogrodu. Miesięcznie auto-
busy PPKS Łomża przejeżdżają prawie pół miliona 
kilometrów. Pracownikom i dyrekcji w codziennej 
pracy przyświeca hasło „Zawsze pewnie, bezpiecz-
nie i na czas”.

Źródło: materiały PPKS Łomża
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NasiKlienci: PPKS LUBLIN 

W związku z trudną sytuacją � nansową PPKS 
Lublin, w połowie tego roku konieczne było roz-
poczęcie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, które 
przynosi pierwsze efekty w postaci zdecydowanie 
lepszej kondycji � nansowej.

Proces restrukturyzacji jest procesem ciągłym 
i z jednej strony ma na celu poprawę sytuacji � -
nansowej oraz nowe inwestycje (tabor, dworzec), 
a z drugiej strony poprawę bezpieczeństwa podró-
żujących oraz ich komfort.

W zakresie bezpieczeństwa podróżujących prze-
szkolono już wszystkich kierowców z zasad udzie-
lania pierwszej pomocy, zmiany następują także 
w organizacji pracy na dworcu głównym przy Al. 
Tysiąclecia oraz na bazie przy ul. Hutniczej 1.

Planowana jest budowa nowego dworca PKS 
przy Al. Tysiąclecia, a obecnie komfortu i bezpie-
czeństwa podróżujących strzegą bagażowi, którzy 
pełnią rolę „przyjaznego policjanta”. Pomysł ten zo-

Nowe oblicze PPKS Lublin
stał wdrożony od niedawna i od początku cieszy się 
akceptacją pasażerów.

Od niedawna możemy się pochwalić zatrudnie-
niem pierwszej kobiety w historii PKS Lublin na sta-

nowisku kierowcy auto-
busu. Pani Monika jeździ 
na trasie Lublin-Zakopane 
i świetnie sobie radzi.

Gruntownej przebudo-
wie podlega stacja obsługi 
przy ul. Hutniczej 1. Chce-
my w pełni wykorzystać 
potencjał jaki znajduje się 
na naszej stacji. Tworze-
nie stacji napraw szybkich 
samochodów osobowych 
i dostawczych pozwoli 
na rozwinięcie części ko-
mercyjnej stacji obsługi.

Jednocześnie możemy 
się pochwalić zwiększe-
niem sprzedaży paliw 
w krótkim czasie o 400%. 

Materiały PPKS Lublin
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NasiKlienci: MZK KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Koncepcja powołania komunikacji miejskiej 
w naszym mieście zrodziła się w 1967 roku, wtedy 
Kędzierzyn, Koźle, Sławęcice i Kłodnica stanowiły 
samodzielne jednostki organizacyjne, a potrzeby 
i duża zależność wymienionych ośrodków stwo-
rzyły zapotrzebowanie na szybką i sprawną komu-
nikację zbiorową, umożliwiającą dojazd do pracy, 
szkół i urzędów.

Rozwijający się przemysł chemiczny i maszyno-
wy powodował, że powstawały duże dysproporcje 
w zakresie tworzenia infrastruktury, w tym i komu-
nikacyjnej. Zatem powołanie zbiorowej komunika-
cji miejskiej nabrało pierwszoplanowego znacze-
nia. W sierpniu 1968 roku została podjęta decyzja 
o powołaniu komunikacji miejskiej.

Szczególnie wiele trudności sprawiło zabez-
pieczenie odpowiedniej bazy dla zaplecza tech-
nicznego i wyposażenie w niezbędne urządzenia 
techniczne. Na ten cel przeznaczona została baza 
po byłej przetwórni owoców. Rozwiązanie to wów-
czas uważano za doraźne z założeniem, że przystą-
pi się do budowy nowej bazy. Życie potwierdziło, 
że prowizorki są najtrwalsze i dziś baza MZK znaj-
duje się w tym samym miejscu.

Tak więc, po pokonaniu szeregu różnorodnych 
barier, 1 maja 1969 roku na ulice miasta wyjechało 
18 autobusów SAN-100.

Aktualnie MZK obsługuje 11 linii pięćdziesięcio-
ma czterema autobusami. 

W okresie trzydziestu pięciu 
lat, które minęły od powołania 
przedsiębiorstwa, przewieźli-
śmy ponad 567 milionów pa-
sażerów, przejeżdżając blisko 
263 milionów kilometrów.

Szczytowym rokiem był rok 
1985, kiedy to przewiezionych 
zostało 28.300.000 pasażerów. 
Dysponowaliśmy wówczas 80-
cioma autobusami.

Nasza baza sprzed 35 lat 
to jedna hala z czterema krót-
kimi kanałami, bez ogrzewania, 
bez wyciągu spalin, bez wypo-
sażenia w sprzęt i narzędzia. 
Autobusy garażowały w kilku 

miejscach. Systematycznie dostosowywano po-
mieszczenia do stale rosnących potrzeb przewo-
zowych, poszerzono plac postojowy. W momencie 
kiedy stało się faktem, że nie będzie budowy nowej 
bazy, przystąpiono do modernizacji zajezdni. Pod-
jęte zostały prace przy przebudowie hali, zagospo-
darowano następne obiekty pod stanowiska ka-
nałowe. Kolejnym przedsięwzięciem była budowa 
dyspozytorni z pomieszczeniami dla kierowców. 
W 1992 roku podjęta została modernizacja kotłow-
ni. Starą parową kotłownię z początku XX wieku 
zastąpiono nowoczesną i ekologiczną, z instalacją 
opalaną olejem opałowym, przechodząc z ogrze-
wania parowego na ogrzewanie wodne.

W następnych latach zmodernizowano budynki 
administracyjne, wraz z odnowieniem elewacji ze-
wnętrznych oraz wyremontowaniem części placu 
manewrowego.

Najważniejszym osiągnięciem, według naszych 
pasażerów, jest coroczny zakup autobusów ni-
skopodłogowych z silnikiem EURO-2, a obecnie 
z EURO-3. 

Dzięki prawidłowym decyzjom poszczególnych 
Rad i prezydentów, dokonywane przez ostatnie 
lata zakupy doprowadziły do tego, że prawie 40% 
taboru to autobusy niskopodłogowe, z silnikami 
ekologicznymi - są to autobusy o najwyższym stan-
dardzie europejskim. 

Materiały pochodzą ze stron www MZK K-Koźle
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NasiKlienci: PGKiM SANDOMIERZ

50 lat PGKiM Sandomierz
Już od 50-ciu lat Przedsiębiorstwo Gospodar-

ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 
Sp. z o.o. poprzez swoje specjalistyczne Zakłady 
służy miastu w realizacji podstawowych potrzeb 
jak zaopatrzenie w wodę, przewozy osobowe, 
oczyszczanie ulic i posesji, zarządzanie mieszkania-
mi i lokalami komunalnymi oraz zielenią miejską 
i cmentarzem.

PGKiM Sp. z o.o. powołane zostało uchwałą 
Nr 123/55 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Sandomierzu i utworzone 1 stycznia 1956 roku 
pod pierwotną nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Sandomierzu.

W uwarunkowaniach lat pięćdziesiątych począt-
ki działalności nie były łatwe. Miasto miało dziura-
we jezdnie i „kocie łby”, a służby komunalne dys-
ponowały takimi narzędziami jak brzozowe miotły 
na kiju, szu� e, dwukółka na odpady, potem tzw. 
konna bajadera.

Woda z miejscowego niewielkiego źródła dopły-
wała do nielicznych instytucji i kilkunastu domów. 
Powszechnie królowały jeszcze studnie kopane.

W Komunikacji Miejskiej pojawiły się pierwsze 
samochody do przewozu osób tzw. „stonki”, gdzie 
komfort jazdy był niewiele wyższy niż w ciężarówce.

W miarę rozwoju urbanistycznego miasta, a głów-
nie w miarę powstawania osiedli mieszkaniowych 
stopniowo tworzona była infrastruktura komunalna.

Ranga i znaczenie � rmy wzrosło po znalezieniu 
wydajnych ujęć i dobrej wody w Romanówce i do-
prowadzeniu jej w latach 70-tych do Sandomierza. 
W tym to okresie w szybkim tempie budowano miej-

ska sieć wodociągową i kanalizacyjną, rozwinięto 
działalność Zakładu Komunikacji, który w tamtych 
czasach obsługiwał w dowozach pracowniczych 
wiele zakładów przemysłowych poza Sandomie-
rzem. Uruchomiono zarządzanie i administrowanie 
mieszkaniami komunalnymi powołując dodatkowo 
do tego celu Zakład Remontowo-Budowlany.

W 1997 roku w wyniku przekształcenia MPGK 
stało się Spółką Gminy miasta Sandomierza konty-
nuując zadania poprzedniczki.

W ciągu ostatnich lat Spółka dokonała gruntow-
nej odnowy technicznej w sprzęcie, w pojazdach, 

w aparaturze kontrolno-pomiarowej 
i komputeryzacji. Było to możliwe 
przede wszystkim dzięki poprawie ren-
towności w działalności gospodarczej 
i poszerzeniu zakresu usług, ale także 
przy zaangażowaniu się kierownictwa 
i całej załogi w usprawnienie organiza-
cji pracy.

Codzienna rzetelna praca wszystkich 
Zakładów traktowana jest jako służba 
miastu, by zawsze miało wodę, by było 
czyste i zielone, co daje już pozytywne 
zauważalne wyniki. Najlepszym do-
wodem jest zajmowanie przez Sando-
mierz w konkursie czystości miast czo-
łowych lokat.

Źródło: materiały z prasy lokalnej
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60 latPKS Rzeszów
Dnia 29 lipca b.r. na zaproszenie Zarządu PKS 

Rzeszów, który od lat jest jednym z naszych 
najlepszych klientów, wzięliśmy udział w uroczysto-
ści obchodów 60-lecia � rmy.

Po mszy 
świętej w kościele para� alnym przy Alei Wy-

zwolenia (kilkaset metrów od siedziby PKS-u) goście 
udali się do Filharmonii im. Artura Malawskiego.

O� cjalne uroczystości: powitanie 
gości, przemówienia oraz życzenia dla 
Zarządu i pracowników � rmy, wręcze-
nie odznaczeń resortowych i zakłado-
wych uświetnił krótki koncert kwarte-
tu smyczkowego.

W swoim przemówieniu Prezes Za-
rządu dr Czesław Piela przybliżył zgro-
madzonym ciekawą i bogatą historię 
zakładu, który powstał i rozwijał się 
jako część ogólnopolskiego systemu 
transportowego zaraz po wojnie.

Aby przybliżyć Państwu niektó-
re fakty z historii PKS w Polsce po-
stanowiliśmy posłużyć się fragmen-
tem z publikacji wydanej przez PKS 
w Rzeszowie właśnie z okazji jubile-
uszu 60-lecia.

Z historii PKS

W marcu 1945 roku na wniosek Ministra Komu-
nikacji zostaje powołany do życia Państwowy 

Urząd Samochodowy, bowiem potrzeby komunika-
cyjne zniszczonego kraju w wyniku II wojny spowo-
dowały utworzenie wyspecjalizowanego przedsię-
biorstwa przewozowego. W wyzwalanych miastach 
powstawały kolejno agendy PUS. Państwowa Ko-
munikacja Samochodowa powstała 16 stycznia 1946 
roku na mocy dekretu Rady Ministrów. Wówczas też 
utworzona została Ekspozytura Mieszana PKS w Rze-
szowie, której podlegały placówki terenowe w Prze-
myślu, Stalowej Woli i Krośnie.

Wraz z odbudową kraju zaczęły powstawać bazy 
okręgowe PKS w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Kra-
kowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Olszty nie 
i Kielcach. Z każdym rokiem wzrastała także liczba 
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przewożonych osób. W roku 1949 było ich już ponad 
40 milionów.

W roku 1950 do PKS włączono prywatne i spół-
dzielcze przedsiębiorstwa transportowe, takie jak 
„Spedytor”, „Hartwig” oraz „Społem”.

W 1951 roku w wyniku reorganizacji powołano 
Centralny Zarząd PKS i dyrekcje okręgowe w Byd-
goszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, 
Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, a następnie 
w Kielcach i Rzeszowie.

W roku 1960 powstało 17 wojewódzkich przed-
siębiorstw PKS. Koordynatorem ich działań zostało 
nowo utworzone Zjednoczenie Państwowej Komuni-
kacji Samochodowej.

Lata 60. i 70. to dynamiczny rozwój przewozów to-
warowych. Reforma administracyjna kraju nie wpły-
nęła na uzależnienie PKS od władz terenowych. 
Nadal przedsiębiorstwa PKS pozostały w gestii Zjed-
noczenia PKS.

Na początku lat 80., wraz z przeobrażeniami gospo-
darczymi, nastąpiła likwidacja zjednoczeń. Czterna-
ście przedsiębiorstw utworzyło Krajową Pań stwową 
Komunikację Samochodową, zaś trzy zachowały nie-
zależność.

W roku 1985 istniały w kraju 234 samodzielne od-
działy dysponujące ponad 25 tysiącami samochodów 
ciężarowych i prawie taką samą liczbą autobusów.

Pięć lat później nastąpiła kolejna reorganizacja. 
Na mocy zarządzenia Pre zesa Rady Ministrów z czte-
rech wielozakładowych przedsiębiorstw powstało 
167 � rm PKS. Następnie, w wyniku wewnętrznych 
podziałów, ich liczba wzrosła do 176. Jednocześnie 
przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie przewo-
zem towarów zostały wyłączone spod gestii Mini-

sterstwa Transportu i Gospodarki 
Morskiej.

Pierwsza połowa lat 90. przynio-
sła duży spadek przewozów pasa-
żerskich. Trudniejsza tym samym 
stała się odnowa taboru samocho-
dowego. Sytuacja ta poprawiła się 
w roku 1995, kiedy to zakupiono 
ponad 1000 nowych autobusów. 
Od 1 października 1996 roku funk-
cję organu założycielskiego dla PKS 
zaczęli pełnić wojewodowie.

W roku 2006 w Polsce działają 
172 samodzielne podmioty, w tym: 
52 � rmy mające status przedsię-
biorstwa państwowego, 57 jedno-

osobowych spółek Skarbu Państwa, 37 spółek prze-
kształconych w formie leasingu pra cowniczego i 26 
spółek z większościowym udziałem inwestorów ze-
wnętrznych.

Aktualnie przedsiębiorstwa i spółki PKS starają 
się uniezależnić od głównego niegdyś źródła przy-
chodów, czyli przewozu osób. Rozwijają za to szereg 
usług dodatkowych, takich jak sprzedaż paliw, części 
zamiennych lub napraw samochodów. PKS specjali-
zuje się ponadto coraz bardziej w komunikacji mię-
dzynarodowej i obsłudze ruchu turystycznego.
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W liczącym około 1 050 km 
biegu Wisły wyróżnia się, 

idąc od góry, Małą Wisłę (o dłu-
gości prawie 100 km) i dalej kolej-
no: Wisłę Górną od ujścia Przem-
szy do ujścia Sanu, Wisłę Środkową 
- od ujścia Sanu do ujścia Narwi 
oraz Wisłę Dolną - od ujścia Na-
rwi do ujścia do Bałtyku. Od uj-
ścia Przemszy, gdzie znajduje się 
kilometr „0” biegu Wisły, rzeka 
ta jest zaliczana do rzek żeglow-
nych. Długość górnej Wisły wyno-
si w przybliżeniu 280 km, z czego 
około 90 km drogi wodnej przypa-
da na jej górny odcinek od Oświę-
cimia do Krakowa, nazywany nie-
kiedy Wisłą Krakowską.

Tego właściwie początkowego 
fragmentu szlaku Wisły nie uda-
ło mi się pokonać podczas zeszło-
rocznej ekspedycji, z powodu re-
montu śluz w Krakowie.

Wiedziony chęcią dokończe-
nia podróży wróciłem na wiślane 
wody na początku września b.r.

Pierwsze, zakończone poraż-
ką (ze względu na awarię silnika) 
podejście, tylko wzmocniło moją 
determinację. Na szczęście z po-
mocą przyszli ponownie pracow-
nicy i dyrekcja PKS-u w Mrągowie 
(Wielkie Podziękowania!!!), przy-
syłając autobusem prawie nowy 
i oczywiście całkowicie niezawod-
ny silnik, który umożliwił szyb-
kie i sprawne pokonanie szlaku 
od Nowej Huty przez śluzę w Dą-

biu, zakole pod Wawelem, zespół 
czterech kolejnych śluz, aż do uj-
ścia rzeki Przemszy pod Oświęci-
miem czyli o� cjalnego kilometra 
„0”. I oczywiście z powrotem.

Obecnie przewozy na odcin-
ku Wisły między Oświęcimiem 
a Krakowem ograniczają się prze-
de wszystkim do piasku i żwiru 
z likwidacji osypisk oraz kamienia 
przeznaczonego dla lokalnych ce-
lów budowlanych. 

Motorowodne

Dokończona ekspedycja

wojaże

SCHEMAT DROGI WODNEJ OŚWIĘCIM - KRAKÓW
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Wśród wielu atrakcji tych 
pięknych i malowniczych 

terenów wyjątkowe miejsce zaj-
muje rozgałęziony system żeglu-
gowy Kanału Ostródzko - Elblą-
skiego, najbardziej interesujący 
pod względem technicznym, uni-
kalny w skali światowej kanałowy 
szlak wodny. Składa się on z trzech 

odcinków zasadniczych o łącznej 
długości 129,8 km oraz z wielu od-
gałęzień bocznych. Obejmują one 
jeziora i żeglowne odcinki rzek 
uchodzących do jeziora Druż-
no i Zalewu Wiślanego. Łączna 
długość całego systemu wodne-
go wynosi 147 km. Kanał zapro-
jektowany został przez holender-
skiego inżyniera Georga Jakoba 
Steenke i wybudowany w latach 
1848-1872. Największym proble-
mem technicznym było pokona-
nie 99 metrowej różnicy poziomu 
wód na odcinku 11 km między je-
ziorami Drużno pod Elblągiem, 
a jeziorem Piniewo. Steenke opra-
cował niezwykle oryginalną kon-

„Żeglowanie”  po trawieOd stycznia 2003 roku Wi-
sła na odcinku od ujścia Przem-
szy do Stopnia Wodnego Prze-
wóz tj. od km 0 + 000 do 92 + 
600 posiada warunki żeglugowe 
umożliwiające transport wodny 
barkami o ładowności 1000 ton. 
Uwzględniając skróty wynika-
jące z odcięcia Wisły oraz prze-
biegu trasy żeglugowej kanała-
mi Łączany i śluzy Dwory droga 
wodna na tym odcinku ma dł. 
ok. 72 km. 

Znaczenie drogi wodnej na-
leży rozpatrywać w aspektach: 
ekonomicznym, ekologicznym, 
turystycznym i edukacyjnym. 
Stworzone możliwości żeglugo-
we, sąsiedztwo kopalń węgla ka-
miennego w rejonie Oświęcimia 
oraz możliwość budowy portu za-
ładunkowego w rejonie Broszko-
wic pozwalają mieć nadzieję na 
ożywienie transportu wodnego. 
Istnieje realna możliwość zaopa-
trzenia w węgiel elektrociepłowni 
Skawina, Łęg i Huty Sendzimira 
oraz indywidualnych odbiorców 
Krakowa i płd. Polski. Planowana 
budowa portu Kujawy (w rejonie 
stopnia Przewóz) pozwoli zaopa-
trywać się w węgiel bez koniecz-
ności przejazdu przez Kraków 
i korzystania z płatnej autostrady. 

Wpłynie również na ograniczenie 
ruchu pojazdów kołowych w są-
siedztwie istniejącej drogi wodnej. 
Prowadzenie regularnej żeglugi 
pozwoli na pozyskanie kruszyw 
z bieżącej likwidacji odsypisk, 
co ma ogromny wpływ na stan 
budowli regulacyjnych i zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe. 

Walory turystyczne, przyrodni-
cze i edukacyjne zostały przedsta-
wione powyżej, a pojawiające się 
oznaki zainteresowania turystycz-
nego wykorzystania Wisły dobrze 
rokują na przyszłość. Droga wod-
na stanowi niewątpliwie szansę 
rozwoju i ożywienia gospodarcze-
go regionu. Jak zostanie wykorzy-
stana? Czas pokaże.

Mimo upływu czasu, mimo 
zmian w krajobrazie, które na-
niosła współczesność, wędrów-
ka doliną rzeki jest wyprawą 
w przeszłość, przygodą zamkniętą 
w swoistym klimacie, jaki tworzyła 
i tworzy płynąca woda. Podążajcie 
zatem szlakiem wytyczonym mię-
dzy stopniami wodnymi Przewóz 
i Dwory, prawym i lewym brze-
giem Wisły. 

Zamknięcie wytyczonej na ma-
pie pętli jest z całą pewnością intere-
sującym doświadczeniem zarówno 
żeglarskim, jak i krajoznawczym.
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cepcję, która funkcjonuje do dziś 
w niezmienionej formie, zadzi-
wiając kunsztem XIX-wiecznej 
wiedzy inżynierskiej. Genialne 
rozwiązanie polegało na wybudo-
waniu na trasie tego atrakcyjne-
go zabytku sztuki hydrogra� cznej 
dwóch śluz (Miłomłyn i Zielona) 
oraz pięciu pochylni (Buczyniec, 

„Żeglowanie”  po trawie

Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny). 
Pochylnie niwelują różnicę pozio-
mów wody o 99 m. Statki pokonu-
ją pochylnie na specjalnych wóz-
kach. Z całą pewnością podobnie 
jak 100 lat temu, tak i dziś, tylko tu 
statki pływają po trawie. To trzeba 
koniecznie zobaczyć.

Kanał Ostródzko - Elbląski 
w XIX w. pełnił głównie funkcję 
gospodarczą. Umożliwiał spła-
wianie zboża i drewna z zasob-
nych terenów Mazur Zachodnich 
do Elbląga i dalej do portów po-

łożonych na Zalewie Wiślanym. 
Paradoksalnie dziś trasa Kanału 
Ostródzko-Elbląskiego staje się 
ponownie szansą na gospodarcze 
ożywienie tych terenów. Tym ra-
zem szansa polega na rozbudowie 
turystycznej infrastruktury wokół 
całego szlaku wodnego, co zda-
niem władz gmin doń przylegają-
cych zaowocuje trwałym rozwo-
jem gospodarczym.

Materiały pochodzą ze stron 
www Zarządów 

Gospodarki Wodnej

SCHEMAT ZASADY DZIAŁANIA POCHYLNI
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