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życzenia

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, Drodzy Maszyniści!

Święta Wielkanocne przynoszą radosną nowinę
o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Są zwycięstwem życia nad
śmiercią, dobra nad złem i miłości nad nienawiścią.
Życzę Państwu, aby każde spotkanie podczas tych świąt
było okazją do dzielenia się tą radosną nowiną w gronie rodziny
i przyjaciół.
W sposób szczególny życzę wszystkim większych
i mniejszych zwycięstw w życiu codziennym. Niech radosne
Alleluja będzie dla Państwa źródłem nadziei i pokoju.
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam
oraz Waszym rodzinom spokojnych i radosnych
chwil. Maszynistom, którzy dbają o to, aby każda
podróż koleją była bezpieczna, życzę zadowolenia
i sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej służby.
Każdemu członkowi Rodziny Kolejarskiej życzę
byśmy mogli wspólnie optymistycznie patrzeć
w przyszłość.
Tym, którzy spędzą świąteczny czas
na służbie za nastawnikiem życzę, aby święta,
będące symbolem życia, były bezpieczne dla nas
wszystkich. Jestem przekonany, że Wasz trud
i poświęcenie docenią pasażerowie i klienci kolei.
Wszystkim życzę, aby świąteczny czas pozwolił
choć na chwilę odpoczynku od codzienności.
Życzę wytchnienia, spokoju i pogody ducha,
radosnej i rodzinnej atmosfery i mokrego dyngusa!
Wesołego Alleluja!
Ignacy Góra
Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Droga Rodzino Kolejarska!
Zmartwychwstanie Pana
naszego Jezusa Chrystusa niesie
nam wszystkim ogromną radość.
Śmierć została pokonana
– a ostatnie słowo należy
do Życia!
Życzę, aby to niepojęte
umysłem wydarzenie niosące
przesłanie niewysłowionej miłości, było źródłem wiary, mocy
w kolejarskich rodzinach i na stanowiskach kolejarskiej służby.
Niech będzie światłem, które rozświetli nasze życie
osobiste, zawodowe i społeczne.
Życzę z całego serca obfitych Łask od Chrystusa
Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych!
Z radosnym „Alleluja”, darem modlitwy
i błogosławieństwem dla kolejarskich rodzin.
Eugeniusz Zarębiński
Krajowy Duszpasterz Kolejarzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzymy ciepłych, pełnych nadziei, wiary i miłości
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Radosnego, wiosennego nastroju oraz wszelkiej
pomyślności w życiu zawodowym, związkowym
i prywatnym.
Jan Guz
Przewodniczący OPZZ,
kierownictwo i pracownicy Centrali
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„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, (…)
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.

z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu wszelkiej
pomyślności, zdrowia i radości. Niech te Święta będą czasem refleksji,
spokoju i zbierania sił do kolejnych wyzwań. Życzę także, aby historia
związana z tym wyjątkowym czasem była źródłem nadziei i inspiracji, która
wypełni nasze serca.
Szczególnie dziękuję także wszystkim Kolejarzom, którzy w czasie świąt
będą pełnić służbę. Dzięki niej tysiące pasażerów będą mogły wygodnie
i bezpiecznie dotrzeć do swoich domów i spędzić Święta Wielkanocne
w gronie swoich najbliższych.
Wesołych i pogodnych Świąt,
Krzysztof Mamiński
Prezes Zarządu PKP SA

św. Jan Paweł II

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
całej Kolejarskiej Rodzinie składamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech
ten szczególny okres będzie czasem
zadumy, wyciszenia, wypoczynku, ale
i prawdziwej radości, a chwile spędzone
w gronie najbliższych dodadzą sił do
dalszego działania, zarówno w życiu
zawodowym, jaki i prywatnym.
Zarząd Spółki
CS Natura Tour

Szanowni Państwo,
Zbliża się wyjątkowy czas Świąt Wielkanocnych. Z tej okazji składamy Pracownikom, Klientom
i Partnerom Biznesowym Grupy PKP CARGO najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z dokonań oraz wszelkiej
pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.
Niech te Święta upłyną Państwu w miłej, rodzinnej atmosferze i przyniosą wiele radości i optymizmu.
Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za dotychczasową owocną współpracę oraz wyrazić przekonanie,
że będzie się ona układała nadal pomyślnie dla naszego wspólnego dobra.
Zarząd PKP CARGO S.A.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzenia radości, satysfakcji
i spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.
Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas będzie przepełniony
serdecznością i miłością oraz przyniesie energię pozwalającą
na podejmowanie nowych wyzwań.
Rada Krajowa ZZM
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Z prac Branży
Transport OPZZ
N

a posiedzeniu Branży Transport OPZZ 13 marca
pod przewodnictwem Leszka Miętka wyłonieni
zostali delegaci na majowy IX Kongres OPZZ. Członkowie
kierownictwa OPZZ przedstawili aktualne działania
i przypomnieli o dokonaniach.

W wyniku głosowania wybrano 4 delegatów z organizacji zrzeszających do
tysiąca członków. Są nimi:
– Marek Błaszczyk ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji
Miejskiej w Łodzi
– Dariusz Cierpisz ze ZZ Kolejarzy
Dolnośląskich
– Zofia Ostrowska ze ZZ Pracowników
PKS Gostyninie Sp. z o.o.
– Jarosław Grządziel z Międzyzakładowego NSZZ pracowników PKM Sp.
z o.o. w Sosnowcu
Na kolejnym posiedzeniu Branży 14
kwietnia wyłoniony zostanie przewodniczący na nową kadencję. W posiedzeniu wzięli udział członkowie prezydium
OPZZ: przewodniczący Jan Guz oraz wiceprzewodniczący: Wiesława Taranowska
i Andrzej Radzikowski. Szef Porozumienia
pokrótce przedstawił aktualne działania
OPZZ, a także stan przygotowań do majowego Kongresu.

Omówiono m.in. kwestie planowanych
zmian do Kodeksu Pracy, najważniejsze
elementy konsultowanego projektu ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych,
informacje o zmianach przepisów prawa
podatkowego w zakresie kwoty wolnej
od podatku i niektórych zwolnień podatkowych i działaniach OPZZ na rzecz odmrożenia odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
Wiceprzewodniczący Radzikowski
przedstawił stanowisko OPZZ ws. prac
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy MRPiPS. Propozycje rozwiązań dotyczących
funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej nie odpowiadają tym wypracowanym w ramach
Rady Dialogu Społecznego, a aktualnie
znajdujących się na końcowych etapie prac
legislacyjnych w Sejmie. W opinii OPZZ
duża część rozwiązań zaproponowanych
przez Komisję MRPiPS jest nieczytelna
i skomplikowana, co może spowodować
ogromne problemy w stosowaniu.

Wiceprzewodnicząca Taranowska
wymieniła działania zespołu polityki gospodarczej OPZZ oraz wypracowane
propozycje w okresie mijającej kadencji.
Zmodyfikowane projekty OPZZ stały się
częścią programu realizowanego przez
rząd – jak np. 500 +, będący pochodną
programu wsparcia rodzin o najniższych
dochodach (400+). Skutek przyniósł
nacisk na obniżenie wieku emerytalnego podwyższonego przez poprzednią
ekipę rządzącą i oskładkowanie umów
o pracę.
Przewodniczący Branży Transport
Leszek Miętek podsumowując spotkanie
pogratulował wybranym delegatom. Zaapelował o większą aktywność w działaniach organizacji nie tylko w ramach
prac Branży, ale także struktur terenowych (rad wojewódzkich i powiatowych
OPZZ). Przypomniał, że w pracy związkowej należy pamiętać o „korzeniach”.
Problemy szeregowego pracownika,
poprawa jego sytuacji i zaspokajanie
potrzeb to podstawa działań, na których
organizacje winny się skupiać. Zapisując się do związków zawodowych
ludzie muszą czuć, że zrobili coś dla
siebie, a siłę związków należy budować nie na układach politycznych, lecz
na członkach. Z uwzględnieniem ludzi
młodych, wchodzących na rynek pracy,
tak by rozbudowywać związki zawodowe i umacniać ich pozycję.
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Referendum strajkowe w PR
N
iestety fiaskiem zakończyło się ponad 17 godzinne spotkanie stron reprezentujących
pracowników z przedstawicielami Zarządu Spółki Przewozy Regionalne w obecności
mediatora, które rozpoczęło się 20 a zakończyło nad ranem 21 marca br.

To kolejny etap rozmów toczących się od maja 2017 r. a dotyczących realizacji postulatów w sprawie rekompensaty dla
wszystkich pracowników Spółki za brak podwyżek płac od 2013r.
Istotnym jest fakt, że wynagrodzenia pracowników Spółki należą
do najniższych na rynku kolejowym a pozbawienie perspektywy
poprawy ich sytuacji finansowej w połączeniu z luką pokoleniową
stwarza realne zagrożenie masowych odejść wysoko wykwalifikowanych kadr i brakiem zainteresowania ofertą pracy ze strony
aktualnie szkolonych, które podążając za popytem rynku przewozowego, wybiorą pracę u innych przewoźników kolejowych.
W ciągu ostatniego miesiąca Zarząd Spółki przedstawiał
kolejne wersje propozycji zmian w systemie wynagradzania
pracowników, zasadniczo dotyczące tej samej kwoty w różnych
ujęciach. W czasie mediacji udowodniliśmy Zarządowi próby
manipulacji wyliczeniami i zawyżanie łącznej kwoty kosztów
wdrożenia propozycji tak, aby w konsekwencji pracownicy dostali
jak najmniej a Zarząd mógł się pochwalić przed właścicielami
rekordowym zyskiem. Propozycje ostateczne, przedstawione
20 marca kształtowały się następująco:
Stanowisko Spółki:
• Jednorazowa wypłaty gratyfikacji w wysokości 1000 zł brutto/
uprawnionego pracownika w terminie do 30 marca 2018 r.;
• Od dnia 1 kwietnia 2018 r. – podwyższenie wynagrodzenia dla
pracowników zakwalifikowanych poniżej 19 szczebla włącznie)
Tabeli stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
stanowiącej Załącznik nr 2 do ZUZP do wysokości wynikającej
z 20 szczebla Tabeli
• Od dnia 1 sierpnia 2018 r. – średnio 120 zł na jednego pracownika podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym;
• Z okazji Święta Kolejarza wypłata zwiększonej gratyfikacji o 200 zł
brutto/uprawnionego pracownika ponad zapisy ZUZP. Pracodawca wystąpił również do związków z inicjatywą zawarcia
protokołu dodatkowego do ZUZP przewidującego zwiększenie
gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza do 400 zł;
• Padła również deklaracja powołania zespołu roboczego do
opracowania modyfikacji systemu wynagradzania obowiązującego w Spółce. Miałby się on składać z przedstawicieli
pracodawcy oraz związków zawodowych. Zespół swoje prace
rozpocząć miałby od 2 lipca 2018 r. i zakończyć je najpóźniej
do 30 czerwca 2019 r. Ze względu na zakończenie audytów
wykonywanych przez firmy zewnętrzne w związki z realizacją
notyfikowanego w KE planu restrukturyzacji Spółki, związki
zawodowe zobowiążą się do nie wszczynania w okresie do 30
czerwca 2019 r. sporów zbiorowych na tle płacowym;

• Wypłata dodatkowej jednorazowej gratyfikacji w wysokości
300 zł brutto na uprawnionego pracownika do 30 listopada
2018 r.
Stanowisko Związków Zawodowych:
• W terminie do 30 marca 2018 r. – jednorazowa wypłata gratyfikacji w wysokości 1 000 zł na każdego pracownika;
• Od dnia 1 kwietnia 2018 r. – podwyższenie wynagrodzenia dla
pracowników zakwalifikowanych poniżej 19 szczebla włącznie)
Tabeli stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
stanowiącej Załącznik nr 2 do ZUZP do wysokości wynikającej
z 20 szczebla Tabeli
• Od dnia 1 czerwca 2018 r. – 180 zł podwyżki wynagrodzenia
w uposażeniu zasadniczym na każdego pracownika;
• Z okazji Święta Kolejarza wypłaty zwiększonej gratyfikacji o 200
zł/ uprawnionego pracownika ponad zapisy ZUZP, w terminie
do 10 grudnia 2018 r.
Związki zawodowe w przypadku braku akceptacji powyższej
propozycji zaproponowały dalsze mediacje w sprawie rozwiązania
sporu zbiorowego. Zadeklarowały również, że nie skorzystają
z możliwości przeprowadzenia strajku ostrzegawczego, jeżeli
Spółka zadeklaruje, że dokona wypłaty jednorazowej gratyfikacji
w wysokości 1 000 zł/uprawnionego pracownika w terminie do
30 marca 2018 r. Niestety nie było na to zgody Zarządu.
Prezydent ZZM Leszek Miętek stwierdził: „Zauważyliśmy,
że Zarząd Spółki brnie w kierunku konfrontacji. A cyniczna blokada
możliwości dania pracownikom premii, która im się należy jest
pokazem nieposzanowania pracowników. Niestety powszechne
deklaracje Zarządu o przejmowaniu się losem pracowników nie
mają nic wspólnego z rzeczywistością.”
Strona pracodawcy nie przedstawiła też propozycji, które zakończyłyby rokowania konsensusem. Zarząd stwierdził,
że Spółki nie stać w tym roku na spełnienie oczekiwań partnerów
społecznych. Największym problemem jest jednak fakt, że jak
twierdzi Zarząd nieznana jest sytuacja Spółki na lata 2019–2020
a wdrożenie podwyżek w tym czasie będzie jeszcze trudniejsze.
Czyli mówiąc krótko nie ma perspektyw na wzrost wynagrodzeń
a propozycja Zarządu dotycząca „zamrożenia” możliwości negocjacji płacowych w jednej z propozycji nawet do marca 2020 r.
jest tylko tego dowodem.
Zarząd Spółki za wszelką cenę dążył do podpisania protokołu rozbieżności chcąc sprowokować związki zawodowe do
strajku a strona związkowa obstawała przy dalszych mediacjach.
W konsekwencji Zarząd wycofał się z wniosku o spisanie protokołu rozbieżności i ustalono z mediatorem kolejne spotkanie

mediacyjne w dniu 10.04.2018 r.
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Aby było bezpieczniej
P

oprawie bezpieczeństwa była poświęcona coroczna konferencja zorganizowana przez
Tor-Audytor i TOR Konferencje 28 lutego w Warszawie. Nie mogło tam zabraknąć
przedstawiciela ZZM.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego to
coroczne spotkanie przedstawicieli urzędów kolejowych, spółek kolejowych oraz
organizacji i firm powiązanych, poświęcona
szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu
na kolei w Polsce. Konferencję rozpoczął
Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu
Kolejowego, który przedstawił wstępne
dane UTK za 2017 rok. Zanotowano w nim
3 poważne wypadki (kategorii A) – o jeden
więcej niż w 2016. Ogólna liczba wypadków wyniosła: 658 na liniach kolejowych
i 123 na bocznicach. Zgłoszonych zostało
1277 incydentów. Odnotowano także 11
przypadków najechania na pojazd drogowy
poza przejazdem kolejowym, głównie podczas prac remontowych i budowlanych.

NIK ujawnia
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Krzysztof Kwiatkowski poruszył przedmiotowe zagadnienia z perspektywy swojej instytucji. Przedstawił wyniki ostatniej
kontroli NIK (okres 2016–I połowa 2017
r.), które ujawniły nieprawidłowości oraz
ryzyka potencjalnych zagrożeń, jak np.
wzrost aż o 2/3 między 2015 a 2016 r.
liczby incydentów na sieci kolejowej, które mogły stać się powodem tragicznego
w skutkach wypadku.

Blisko połowa spośród 18,4 tys. km
czynnych linii zarządzanych przez PKP
PLK wymagała naprawy lub kompleksowej
modernizacji, średni wiek eksploatowanych
pojazdów kolejowych przekraczał 25 lat,
a dworce nieprzystosowane do potencjalnych akcji ratunkowych – raportuje NIK.
Za alarmujący uważa również stan techniczny mostów i wiaduktów kolejowych.
Kontrole stanu technicznego 46 mostów
i wiaduktów kolejowych przeprowadzone
w 2017 r. na zlecenie NIK przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego
wykazały nieprawidłowości w zakresie
utrzymania 83 proc. poddanych oględzinom obiektów. Stan techniczny 20 mostów
i wiaduktów kolejowych oceniony został
jako nieodpowiedni, a w jednym przypadku
jako przedawaryjny. Zdaniem NIK bardzo
powoli wdrażano również europejski system
sterowania ruchem kolejowym ERTMS.
W latach 2012–17 w system ETCS wyposażono jedynie 1 tys. km linii, nastąpiły
także opóźnienia we wdrażaniu systemu
łączności cyfrowej na kolei GSMR, tj. drugiego elementu ERTMS.

Założenia i projekty
Ciekawa dyskusja dotyczyła tematów:
luki pokoleniowej, przestrzegania prawa

dotyczącego czasu pracy i jego kontrola oraz kwestii szkolenia maszynistów.
Prezydent Miętek oznajmił, że problem
z nadzorem czasu pracy wynika z braku regulacji prawnych go dotyczących. Pojawiła
się tzw. jaskółka – Zespół Trójstronny ds.
Kolejnictwa przyjął 26 lutego założenia do
ustawy o warunkach zatrudnienia i czasie
pracy maszynistów. Prezydent wyraził nadzieję, że zostanie on dalej procedowany
przez stronę rządową i parlament finalnie
doprowadzi w szybkim tempie do ustanowienia odpowiednich przepisów.
Co do luki pokoleniowej, w wielu przypadkach stan zdrowia kandydatów nie
odpowiada kryteriom, jakie musi spełnić
przyszły maszynista, a utrzymać zdrowie trzeba przez cały okres czynności
zawodowej, co nie jest zadaniem prostym
– oświadczył prezydent Miętek. Uświadomił zagrożenia jakim musi stawiać czoła
maszynista, także w kontekście sytuacji
ponoszenia przez niego odpowiedzialności
za zdarzenia kolejowe, na zasadzie „ostatniego ogniwa”. Zdaniem prezydenta ZZM,
uprawnienia Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych i Urzędu Transportu Kolejowego są zbyt małe. Wydawane
zalecenia po wypadkach finalnie nie mają
żadnego wpływu na stan bezpieczeństwa,
póki nie staną się obowiązującymi nakazami z umocowaniem prawnym.
Poruszył również kwestie propozycji
oddzielenia części inwestycyjnej od prowadzenia ruchu kolejowego będących
w gestii PLK. Zaprezentował również projekt dotyczący stworzenia tzw. centralnego
rejestru maszynistów, który rozwiązałby
wiele kwestii problematycznych w wykonywaniu zawodu.

P.S.
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Głośno o hałasie
W

mediach ciągle głośno o ograniczaniu… hałasu.
Ministerstwo Infrastruktury informuje o planach
zmiany rozporządzenia ograniczającego podawanie przez
maszynistów sygnału dźwiękowego Rp-1.

Rzecznik resortu Szymon Huptyś potwierdzał docierające do MI liczne skargi
mieszkańców na nadmierny hałas związany
z używaniem sygnału dźwiękowego „Baczność”, szczególnie w nocy. Dziennikarzom
opowiadał o planach zmiany rozporządzenia i znacznego ograniczenia obowiązku
używania Rp-1 przez maszynistów.
ZZM wielokrotnie zwracał uwagę
na obowiązujące u nas dość archaiczne przepisy w tym zakresie. Rok temu
w piśmie skierowanym do ministra ds.
kolei Andrzeja Bittela prezydent Leszek

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

Miętek apelował o przeanalizowanie
możliwości zmiany rozporządzenia ws.
ogólnych warunków prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji. – Wskazałem
w nim na rozwiązania na kolei czeskiej,
gdzie sygnały „Baczność” podawane
są o wiele rzadziej, a liczba wypadków
na przejazdach jest nieporównywalnie
niższa niż w Polsce. Gdy kierowca ostrzegany przed przejazdem rogatkami, migającymi czerwonymi światłami i sygnałami
dzwonka ostrzegawczego nie stosuje
się do zakazu wjazdu na przejazd przed

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
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zbliżającym się pociągiem, to na pewno nie powstrzyma go sygnał dźwiękowy podawany przez pociąg. Kolejowe
przepisy nakazujące podawanie Rp-1
w zasadzie przed każdym przejazdem są
raczej ochroną osób odpowiadających
za systemy bezpieczeństwa na kolei
niż czynnikiem faktycznie wpływającym
na poprawę bezpieczeństwa. Gdy dojdzie
do wypadku na przejeździe z urzędu
wszczynane jest dochodzenie przeciwko
maszyniście, jako jego sprawcy – powiedział prezydent Miętek.
Jak dodaje, nie można być głuchym
na skargi mieszkańców osiedli wzdłuż linii
kolejowych i pasażerów podróżujących tuż
za lokomotywie oraz w wagonach sypialnych i kuszetkach , którym nadmierny hałas
wywołany częstym podawaniem sygnałów
dźwiękowych bardzo przeszkadza.


OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
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aktualności

Z prac Rady Krajowej
N

a posiedzeniu Rady Krajowej 20 lutego omówiono m.in. kwestię sporu zbiorowego w spółce
Przewozy Regionalne, zbliżającego się Kongresu OPZZ oraz jubileuszu 100-lecia ZZM.

Rada Krajowa udzieliła pełnomocnictwa
przedstawicielom związku do reprezentowania ZZM w negocjacjach w Przewozach
Regionalnych. Na XIX Kongres OPZZ, który odbędzie się 24-25 maja w Warszawie,
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce będący częścią Konfederacji
Kolejowych Związków Zawodowych, oddelegował do udziału swoich przedstawicieli.
Rada Krajowa jednomyślnie zaakceptowała
skład w osobach: Leszek Miętek, Krzysztof
Ciećka, Sławomir Centkowski i Marek Woźniak. Majowy Kongres wybierze nowe władze
oraz określi cele strategiczne Porozumienia
na okres kolejnej kadencji.
Rada omówiła również kwestię organizacji obchodów 100-lecia
ZZM, przypadającego na 2019 rok. W styczniu odbyło się pierwsze
spotkanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów, powołanego

na „opłatkowym” posiedzeniu Rady w Jastrzębiej Górze. Do zadań
Komitetu należy przygotowanie kalendarza wydarzeń obejmujących cały przyszły rok, organizacja imprez, nawiązywanie kontaktu
i współpraca z organizacjami wspierającymi obchody i mediami,
przygotowanie wizualnej oprawy, w tym
wydawnictwa albumowego, zawierającego materiały dokumentujące życie i pracę
maszynistów w ostatnim stuleciu oraz
historię związku.
W planach jest również wydanie pamiątkowego znaczka pocztowego, który
przygotowany zostanie przez współpracujących ze związkiem zapalonych filatelistów. Komitet jest otwarty zarówno
na idee, jak i deklaracje współpracy ze
strony osób zainteresowanych. Zgłoszenia pomysłów można kierować na adres
e-mail: glosmaszynisty@wp.pl


PERSONALIA
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY. Premier Mateusz Morawiecki przyjął 12 kwietnia dymisje 17 wiceministrów. W tym gronie znaleźli się wiceministrowie infrastruktury Kazimierz Smoliński i Tomasz Żuchowski.
PKP CARGO. W postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu drugiego przewoźnika towarowego w UE, do
dalszego etapu zakwalifikowało się trzech kandydatów spełniających wymagane kryteria. Na funkcję członka zarządu – dyrektora finansowego pozostało pięciu kandydatów. Postępowanie powinno zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.


aktualności
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Współpraca w ramach ALE
W

ostatnich tygodniach miały miejscedwa ważne spotkania na szczeblu zagranicznym –
Autonomicznych Europejskich Związków Zawodowych Maszynistów (ALE).

W Warszawie 15 lutego odbyło się regionalne spotkanie
z udziałem przedstawicieli maszynistowskich związków z Czech,
Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Węgier i oczywiście Polski, którą
reprezentuje prezydent ZZM Leszek Miętek, jednocześnie
pełniący funkcje wiceprezydenta ALE. Zgromadzeni omówili
sytuację w swoich krajach i rozmawiali na temat zbliżającego
się kongresu ALE oraz celach w nowym okresie, po obraniu
władz i zatwierdzeniu statutu.
W Madrycie 6–7 marca podczas narady ścisłego kierownictwa ALE omawiane były kwestie związane z przygotowaniem posiedzenia zarządu oraz liberalizacją rynku kolejowego
w Europie i podniesieniem skuteczności dialogu z UE. Będzie
ostra reakcja związków zawodowych na zabiegi CER (pracodawcy kolejowi), zmierzające do liberalizacji dyrektywy o ruchu
transgranicznym, pogarszającej warunki pracy i ograniczającej
możliwości kontroli np. czasu pracy. Szczególnie aktywne w tej
sprawie są organizacje z Niemiec, Danii i Polski. Przygotowywane stanowisko będzie przesłane do Komisji Europejskiej
w formie rezolucji. Pracowano również nad zmianami w statucie ALE, mającymi usprawnić funkcjonowanie i skuteczność
działania w przyszłości.


ZUS w ZZM
W

dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie ZZM, z maszynistami spotkały się przedstawicielki ZUS (panie
– Kowalczyk i Kosmalska-Chyziak) oraz Bogdan Grzybowski
z OPZZ.

W siedzibie ZZM odbyło się 22 lutego
spotkanie z udziałem przedstawicieli ZUS
w osobach Elżbieta Kowalczyk i Katarzyna

Kosmalska-Chyziak oraz Bogdana Grzybowskiego z OPZZ. Przedstawicielki ZUS starały
się odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań,

przygotowanych wcześniej przez maszynistów. Dotyczyły głównie stosowania ustawy
o emeryturach pomostowych w odniesieniu
do maszynistów kolejowych. Z kolei Bogdan
Grzybowski zapoznał zebranych z projektem
nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych przygotowanym w OPZZ i przedstawionym Radzie Dialogu Społecznego oraz
zreferował główne założenia pracowniczych
planów kapitałowych.

B.G.
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90 lat WKD
W

grudniu 2017 r. minęło 90 lat funkcjonowania kolei EKD/
WKD jako przedsiębiorstwa realizującego pasażerskie
przewozy kolejowe na linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki/
Milanówek przez Pruszków i Podkowę Leśną.
Linia została uruchomiona 11 grudnia
1927 r. jako pierwsza normalnotorowa
kolej elektryczna zbudowana od podstaw
w odrodzonej 100 lat temu Polsce. Początkowo zarządcą i operatorem linii były
Elektryczne Koleje Dojazdowe. Należały
one do Zgrupowania Elektryfikacyjnego
„Siła i Światło” S.A., powstałego 5 grudnia 1918 r. jako pierwszej polskiej spółki
akcyjnej po odzyskaniu niepodległości.
Uroczystość celebrująca rocznicę odbyła się 02 marca 2018 w Otrębusach,
na terenie „Matecznika Mazowsze” – siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca „Mazowsze. Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam
Struzik. Rocznica ta zbiegła się z przypadającymi w bieżącym roku: 100 rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz 20 rocznicą samorządności, w tym
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W uroczystości maszynistom kierującym
taborem Spółki, towarzyszył Prezydent
ZZM Leszek Miętek.
Kluczowym elementem uroczystości było
nadanie i poświęcenie nowego sztandaru
dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ufundowanego na okoliczność trzech znamiennych jubileuszy. Sztandar poświęcił J.E. Ks.

Uroczyste poświęcenie sztandaru

– DLA ROZWOJU MAZOWSZA”. Na rewersie sztandaru wyhaftowany został
wizerunek św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
za którą rozmieszczono cztery pojazdy
kolejowe trzech typów taboru eksploatowanego na linii WKD, w górnej części
rewersu zamieszczone jest logo spółki
WKD oraz rok ufundowania i logo Woje-

Prezydent ZZM Leszek Miętek z delegacją maszynistów

Ryszard Marciniak, Animator Stowarzyszenia Katolickiego Kolejarzy Polskich. Prezes
Zarządu WKD symbolicznie wbił gwóźdź
w drzewce sztandaru. Chrzestnymi sztandaru
byli Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz Prezes Zarządu WKD Michał Panfil.
Awers sztandaru przedstawia herb
Województwa Mazowieckiego przedstawiający w polu czerwonym białego orła,
o dziobie i szponach żółtych, na niebieskim tle, odpowiadającej barwie spółki
WKD w okrągłej obwódce z napisem:
„WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA

wództwa Mazowieckiego: „Mazowsze,
serce Polski”.
Po ceremonii głos zabrał Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil. Przedstawił rys
historyczny EKD/WKD, w tym okoliczności powstania i rozwój, aż po współczesność. Nakreślił również plany na najbliższą
przyszłość – Gwarancje udzielane przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego
jako właściciela większości udziałów spółki
WKD pozwoliły na podjęcie szeregu działań
inwestycyjnych na znacznie szerszą skalę,
kluczowych dla jej dalszego funkcjonowania. Poza inwestycjami w nowy tabor oraz
w infrastrukturę kolejową, spółka WKD

fotoreportaż
poprzez ścisłą współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, będzie
dążyć do osiągnięcia jak najmocniejszej
pozycji na rynku kolejowych przewozów
pasażerskich w aglomeracji warszawskiej
– podsumował Prezes Michał Panfil.
Gratulacje złożyli również Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
w imieniu Andrzeja Bittela, Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Dyrektor
Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie
Infrastruktury Tomasz Buczyński, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz
Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński.
Zaprezentowano materiał filmowy o Warszawskiej Kolei Dojazdowej, ukazujący, w jaki
rozwinęła się linia kolei elektrycznej Warszawa
– Grodzisk Mazowiecki oraz jej najbliższe otoczenie na przestrzeni celebrowanych 90 lat.
Uroczystość była również okazją do
przyznania specjalnych wyróżnień w podziękowaniu za zaangażowanie oraz sumienną i efektywną pracę na rzecz spółki
WKD. Dyplom Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali m.in.

pracownicy spółki WKD – maszyniści należący do ZZM. Przyznane wyróżnienia
uhonorowanym osobom wręczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam
Struzik oraz Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk.
Sławomir Barański, Przewodniczący
Związku Zawodowego Maszynistów WKD
powiedział: Jesteśmy dumni z tak doniosłej
rocznicy i faktu, że maszyniści skupieni w ZZM
są również autorami sukcesu Spółki. Wiele się
zmieniło i nadal zmienia w warunkach pracy
maszynistów. Na szlaku WKD kursują już tylko
jednostki nowej generacji, zdecydowanie
poprawiając komfort podróżowania. Kabiny
są wyciszone, klimatyzowane, a pulpity sterownicze czytelne w obsłudze co przekłada
się dla maszynisty na bezproblemowe utrzymanie rozkładu jazdy.
Po zakończeniu części związanej
z odznaczeniami i wyróżnieniami, uroczystość uświetnił okolicznościowy występ
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni
i Tańca „Mazowsze”.

Dziękujemy WKD za udostępnienie materiałów.

Wyróżnieni Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego

Awers i rewers sztandaru
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Niech nadal
będzie piękna!
W

yjątkowy marcowy dzień, Święto Kobiet inspiruje do
poświęcenia kilku słów „Pięknej Helenie”.

Parowóz pośpieszny polskiej konstrukcji Pm36-002, tzw. „Piękna Helena” niewątpliwie można określić pewnym symbolem
techniki II Rzeczpospolitej. Pojazd tej serii
z numerem 001 i otuliną aerodynamiczną
zdobył złoty medal na Wystawie Techniki
i Sztuki w Paryżu w roku 1937.
Lokomotywa była przewidziana jako
parowóz pospieszny do ciągnięcia lekkich
pociągów ekspresowych z dużą prędkością (Pm36–001 do 140 km/h; Pm36–002 do

130 km/h). Zawierucha wojenna spowodowała, że parowóz z otuliną aerodynamiczną
zaginął i najprawdopodobniej został zezłomowany. Druga maszyna, Pm 36-002
podczas wojny wcielona do kolei radzieckich, a następnie zdobyta przez Niemców.
Po wojnie w 1947 roku wróciła do kraju.
Służbę zakończyła w 1966 r. w poznańskiej
dyrekcji PKP. W 1970 r. została skreślona
z inwentarza PKP. Od 1973r. właścicielem parowozu jest Muzeum Kolejnictwa
w Warszawie.
Drugie życie
„Piękna Helena”
otrzymała w 1995 r.
w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Pile. Z okazji
150-lecia kolei na ziemiach polskich parowóz został wyremontowany i z powrotem
wcielony do służby.
19 stycznia 2003 r.

ustanowił współczesny rekord w prędkości
lokomotywy parowej na polskich torach.
Na linii Leszno–Poznań lokomotywa rozwinęła prędkość 138 km/h. Eksploatowany
był do 2012r. Od tego czasu parowóz
oczekuje na rewizję.
W szalonych latach 90., w okresie
zbójeckiej prywatyzacji polskiej gospodarki, kryzysu ekonomicznego, galopującej
inflacji i kolosalnego bezrobocia wygenerowano środki niezbędne do przywrócenia do życia tej wyjątkowej lokomotywy.
W okresie gdy kolej była w rozsypce, a pieniędzy brakowało na wszystko znaleźli się
na szczęście ludzie świadomi znaczenia
tej lokomotywy dla polskiej historii, kultury
i techniki.
Smutne, że w czasach szerokiego wachlarzu możliwości pozyskania środków
zewnętrznych, najwyższego w historii III
RP wzrostu gospodarczego, odbudowy
polskiego przemysłu ów symbol polskiej
myśli konstrukcyjnej, tak bardzo ważny
element polskiej historii i kultury, rdzewieje
w wolsztyńskiej szopie w oczekiwaniu
na rewizję.
Przy okazji szumnych zapowiedzi obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wobec różnych pomysłów uczczenia tego jubileuszu, chciałbym
dołożyć nasz kolejowy akcent. Apeluję
do osób i instytucji wpływowych – nie
dopuście do utraty dziedzictwa techniki
z zaczątków naszej niepodległości! 
Andrzej Dawcewicz

ludzie

Pamiętamy!
W

szóstą rocznicę katastrofy kolejowej
pod Szczekocinami 3 marca 2012 roku uczciliśmy
pamięć ofiar w miejscach spoczynku naszych kolegów,
którzy zginęli na służbie oraz pod pomnikiem w pobliżu
miejsca tragedii.
Na cmentarzach w Szczecinie oraz
warszawskim Bródnie i Tarchominie,
a także pod pomnikiem w Chałupkach
przedstawiciele ZZM złożyli w dniach 3–4
marca wiązanki i zapalili znicze. W zderze-

niu pociągów TLK „Brzechwa” i IR „Jan
Matejko” 3 marca 2012 r. śmierć poniosło
16 osób, w tym 5 kolejarzy – maszyniści
obu pociągów, pomocnik maszynisty oraz
pracownicy drużyn konduktorskich. 
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Podaruj 1 procent podatku
GDYBYM MOGŁA...
mówić, śpiewać, tańczyć

PROŚBA
Jeśli doceniasz jak ważne jest sprawne poruszanie się,
siła nóg i sprawność rąk Twoich, to podaj dłoń potrzebującemu Jerzemu. W 2003 roku straciłem obie nogi i rękę
w wypadku komunikacyjnym.
Poruszam się w protezach i na wózku, staram się być
aktywny. Biorę udział w Otyliadach aby udowodnić i pokazać,
że bez nóg i ręki też można żyć.
Za tak niewiele można tak wiele.
Wystarczy 1% KRS 0000076301 z dopiskiem
dla Jerzego Tomczaka.
Z podziękowaniem
Maszynista-rencista z Kutna
Jerzy Tomczak

Córka naszego kolegi Patrycja Skwara ma 20 lat i mieszka w Prandocinie.
Uczęszcza od wielu lat do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Miechowie. Od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, epilepsję
i młodzieńcze zapalenie stawów. Patrycja
została zakwalifikowana do eksperymentalnej terapii podania komórek macierzystych. Zabieg zostanie
przeprowadzony przez dr Magdalenę Chrościńską-Krawczyk,
neurologa z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
Rodzina Patrycji na 1 serię terapii (5 dawek) musi zebrać
kwotę 90 000 zł. – Rokowania są dobre. Patrycja ma 50% szans
na lepsze życie, poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej,
a co za tym idzie większą samodzielność. Jest o co walczyć
– mówi mama Patrycji Aneta Skwara.
Patrycja jest podopieczną Fundacji „Aby Żyć”.
Każdy może pomóc.
Można przekazać 1% podatku KRS 0000276006
z dopiskiem Patrycja Skwara.
Można wpłacać pieniądze na konto
38249000050000460021481653
Liczy sie każda złotówka! Za pomoc i dobre serce dziękujemy!

Wniosek odrzucony

W

ydział penitencjarny Sądu Okręgowego w Częstochowie odrzucił 20 lutego wniosek
o skrócenie kary pozbawienia wolności odbywanej przez maszynistę skazanego

za nieumyślne spowodowanie katastrofy kolejowej na stacji Baby 12 sierpnia 2011 r.

Skazany m.in. na trzy lata i trzy miesiące pozbawienia wolności nasz kolega odbywa
karę od lipca 2016 r. W lutym minęła połowa zasądzonego wyroku. Zgodnie z kodeksem
karnym, po takim okresie możliwe jest ubieganie się o warunkowe zwolnienie z dalszego odbywania kary. Częstochowski sąd nie wyraził jednak na to zgody. Od decyzji
sądu złożono apelację.
Skazany maszynista jest jedynym oskarżonym ws. katastrofy kolejowej w Babach. Pomimo niedociągnięć całego sztabu
ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei oraz poważnych wątpliwości co do funkcjonowania systemu sterowania ruchem, nikomu innemu nie zostały postawione żadne zarzuty.



PS
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Nie mówimy żegnaj
K

olejni nasi koledzy dojechali do stacji emerytura po wieloletniej służbie.

Piotr Nojszewski – starszy maszynista
spalinowych i elektrycznych pojazdów trakcyjnych w szczecineckiej Sekcji Przewozów
i Eksploatacji Zachodniego Zakładu PKP Cargo
S.A. uczynił to 16 lutego. Wieloletni przewodniczący Koła ZZM w Szczecinku (w latach
1992–2017). We władzach ZZM na obszarze
Szczecina od powstania ZZM. Delegat Krajowych Zjazdów od 1. zjazdu do 2017 roku.
Członek i przewodniczący Krajowej Komisji
Rewizyjnej minionej kadencji. Wyróżniony
odznaką Zasłużony dla ZZM.
Za wieloletnią współpracę, dobre relacje i koleżeństwo podziękowania Piotrowi
Nojszewskiemu złożyli koleżanki i koledzy
z pracy, prezydium ZZM, reprezentanci kadry kierowniczej PKP Cargo, PKP Intercity
i Przewozów Regionalnych ze Szczecina.
W tym wyjątkowym dniu towarzyszyła mu
rodzina.


Andrzej Misiewicz – starszy maszynista spalinowych i elektrycznych pojazdów trakcyjnych w Sekcji Przewozów
i Eksploatacji PKP Cargo S.A. w Szczecinku na zasłużoną emeryturę przeszedł
23 stycznia. Wyrazy uznania i szacunku
oraz podziękowania za wieloletnią współpracę złożyli koledzy, współpracownicy,
instruktorzy i kierownictwo sekcji.

(AD)

Uroczyste pożegnanie Jacka Skałki, maszynisty instruktora z Południowego Zakładu spółki PKP Cargo odbyło się w czechowickiej lokomotywowni przy sprowadzaniu najmłodszego pojazdu spółki.
(GM)
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Barometr
Ocena stanu technicznego państwowych linii kolejowych,
zarządzanych przez PKP PLK S.A. w 2016 roku.

Nabór w KM
S

półka Koleje Mazowieckie ogłosiła
nabór na jedenastą już edycję szkolenia
na licencję maszynisty. Szczegóły dla
osób zainteresowanych uczestnictwem
w szkoleniu znajdują się na stronie
internetowej www.mazowieckie.com.pl
(zakładka Strefa Partnerów → Szkolenia).

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych PKP PLK S.A.

LICZBA MIESIĄCA

700

Tylu, według danych UTK, polskich maszynistów uzyska w tym roku prawo do
przejścia na „normalną” emeryturę.

Cytat miesiąca
PO PRZYJĘCIU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ
PRZEZ RADĘ MINISTRÓW
W MIR ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE
LEGISLACYJNE

NAD OPRACOWANIEM PROJEKTU
USTAWY O CZASIE PRACY
MASZYNISTÓW
Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
Rynek Kolejowy 12.03.2018

– Osoba, która chciałaby wziąć w nim udział, powinna posiadać minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe, przy czym
preferujemy średnie techniczne o kierunku mechanicznym lub
elektrycznym – informują Koleje Mazowieckie. Od kandydatów
przewoźnik wymaga wieku powyżej 20 lat, odpowiedzialności,
dokładności, dyspozycyjności, umiejętności organizacji pracy,
wysokiej odporności na stres, niekaralności oraz odpowiedniego
dla stanowiska stan zdrowia.
Całkowity koszt szkolenia w wysokości 6 000 zł + badań
lekarskich ok. 390 zł pokrywa kandydat. Absolwentom, którzy
uzyskają wynik pozytywny z egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty spółka zapewnia stabilne zatrudnienie
oraz możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
w zawodzie. Kandydaci mają okazję szkolić się m.in. na nowoczesnym symulatorze elektrycznego zespołu trakcyjnego typu
22WEe – EN76 „Elf”.
Obecnie w Kolejach Mazowieckich pracuje ponad 600 maszynistów. Do tej pory odbyło się dziesięć edycji szkoleń na licencję
maszynisty, w których udział wzięło ponad 380 osób. W tym roku
spółka planuje przeszkolenie 80 osób.

raz

forum

Poszukujemy
archiwaliów
D

ziękujemy za odpowiedzi na nasz apel
ws. archiwalnych materiałów na potrzeby
specjalnej publikacji, którą planujemy wydać
w 2019 roku – na stulecie Związku Zawodowego
Maszynistów Kolejowych w Polsce.
Oczywiście nadal interesują nas wszelkie archiwalne dokumenty, typu
legitymacje członkowskie czy wydawnictwa książkowe, zdjęcia ludzi,
obiektów oraz/lub informacje naprowadzające na właściwy trop. Być może
w Waszych domach z racji kultywowania tradycji zawodowych znajdują
się prawdziwe „skarby” związane z historią ZZM i zawodem maszynisty,
być może także z okresu II Rzeczypospolitej.
Gwarantujemy zwrot materiałów po zeskanowaniu lub sfotografowaniu. Można także przysyłać skany i zdjęcia pod adres mailowy:
glosmaszynisty@wp.pl najlepiej z dopiskiem – publikacja na 100-lecie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 474 26 15.
Razem utrwalmy przeszłość!
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Humor
– Co skłoniło oskarżonego do obrabowania banku?
– Oni pierwsi zaczęli.
•
– Kiedy naprawisz kran w kuchni?
– Jutro.
– Jutro, jutro! Zawsze wszystko robisz jutro!
– Faktycznie, dobrze, że mi przypomniałaś. Jutro mogę nie mieć czasu
na wszystko. Naprawię go w przyszłym
tygodniu.
•
Klient: Jakie jest hasło do wi-fi?
Barman: Najpierw kup drinka
Klient: Ok, w takim razie piwo proszę
Barman: Heineken będzie ok?
Klient: Tak, ile płacę?
Barman: 8 złotych
Klient: Proszę. Więc jakie jest hasło
do wi-fi?
Barman: Najpierw kup drinka.
Wszystko małymi literami i bez spacji.
•
Mój sąsiad postanowił zacząć
wszystko od zera. Decyzję pomogło mu
podjąć kasyno.
•
Rozmowa kwalifikacyjna:
– Proszę wymienić swoją jedną mocną cechę.
– Jestem wytrwały.
– Dziękuję, skontaktujemy się z panem później.
– Zaczekam tutaj.
•
– Jakie miejsce zamierza pan zająć
w naszej firmie za 5 lat?
– Chciałbym zająć takie miejsce,
gdzie nikt nie będzie widział, co mam
na monitorze.

Fraszki Jerzego Szulca
TCHÓRZ

NOWOŚĆ

Jeden krok do przodu…
I do tyłu chodu.

Miej oczy otwarte gdy robisz zakupy
To co reklamują, może być do d…

WIELKI MŁYN

GRATYFIKACJE

Z wielkiego młyna mąki niewiele
Gdy jęzorami tylko się miele.

Wynagrodzenie
Za nicnierobienie

Modelarstwo

Sporą niespodzianką jest pojawienie się w lutym modelu
lokomotywy SU46 w skali
H0, i to od razu w dwóch
wersjach wykonania (pojazdy
z dwóch serii produkcyjnych).
Producentem jest czeska
firma MTB. W porównaniu do
wcześniejszych jej produktów,
nastąpiła znaczna poprawa
odwzorowania modelu w odniesieniu do pierwowzoru.
Fot. G. Moc

Filatelistyka
artka pocztowa Cp nr 690 weszła do obiegu pocztowego 30 marca
1978 roku, uświetniając jubileusz 400-lecia Zakopanego.

K

Projektantem tej całostki był Jacek Brodowski. Wydano ją w nakładzie 1.029.000
sztuk. Dla pasjonatów tematyki transportu szynowego atrakcję stanowi datownik okolicznościowy ze zmienna datą, stosowany od 10.01.1965 r. w UP Zakopane 1. W jego
części graficznej jest wagonik i dolna stacja kolei linowo-terenowej na Gubałówkę.
Kolejka funkcjonuje od 1938 roku i ma długość 1.307 metrów. Pokonuje przewyższenie
rzędu ok. 300 metrów. Jej operatorem jest spółka Polskie Koleje Linowe.

Amur

krzyżówka nr 3

po godzinach
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Rozwiązania krzyżówki nr 3 prosimy nadsyłać do 8 kwietnia 2018 r. pod adresem: Grójecka 17, 02–021 Warszawa lub mailem: rkzzm@wp.pl
z dopiskiem „Krzyżówka nr 3”. Za prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę – pobyt weekendowy dla dwóch osób w wybranym ośrodku CS Natura Tour.
Rozwiązanie krzyżówki nr 2: „Pasja kolejnych pokoleń”. Nagrodę – gadżety związkowe wylosował Piotr Krzak z Czerska. Gratulujemy. Nagrodę
prześlemy pocztą na podany adres. Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dołączenie adresu zamieszkania oraz pisemnej
zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.
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