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Koleje Mazowieckie na targach TRAKO 2011 
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” w dn. 11-14 października uczestniczyła w 9 Międzyna-rodowych 
Targach Kolejowych TRAKO 2011. TRAKO to największe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie 
branży transportu szynowego. 13 października stoisko Kolei Mazowiec-kich odwiedzili m.in.: Adam 
Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Waldemar Kuliński, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Kolei Mazowieckich oraz Marek Mieszalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.

Spółk a  K o l e j e  M a z o w i e c k i e  j uż  po raz czwarty zaprezentowała  s ię 
na Międzynarodowych Targach Ko-le jowych TRAKO 2011.  Na specja ln ie  
przygotowanym stoisku, przedstawiciele firmy udzielali informacji na temat oferty 
oraz działalności spółki, rodzaju eksploatowanego taboru, a także planów in-
westycyjnych. Pokazane zostały prezentacje dotyczące m.in. działania systemu 
GPS w taborze oraz sprzedaży biletów przez telefon komórkowy. Na torach 
wystawienniczych zwiedzający mogli obejrzeć  najnowszy tabor spółki: pociąg Elf 
oraz skład pociągu „push-pull” (lokomotywa TRAXXX i wagon sterowniczy). 

Targi TRAKO są  organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz 
Grupę  PKP. Współorganizatorami targów są  firmy Bombardier, Medcom, Siemens, 

TINES, DuPont oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. 

Patronat honorowy nad targami sprawują:  Cezary Grabarczyk, Minister 
Infrastruktury, Maria Wasiak - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKP S.A., Prof. 
dr hab. inż. Janusz Dyduch - Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii 

Nauk, Tadeusz Szozda - Przewodniczący Organizacji Współpracy Kolei, prof. dr hab. inż.  Jerzy Barglik - Prezes 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Antoni Szydło - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. 
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W najnowszym numerze
Najnowszy "Rynek Kolejowy" już w sprzedaży. Zapraszamy 
do sklepów Empik i do prenumeraty. W numerze m. in. 
rozmowy z Hansem-Georgem Wernerem, prezesem zarządu 
DB Schenker Rail Polska, Henrykiem Grucą, prezesem Lotos 
Kolej oraz z wiceministrem infrastruktury Andrzejem 
Masselem. Raport najnowszego numeru poświęcony jest 
dworcom kolejowym. Listopadowy "Rynek Kolejowy" zawiera 
dodatek TRAKO, w którym można znaleźć cenne informacje 
na temat odbywających się właśnie międzynarodowych 
targów w Gdańsku. 
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