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2 z drugiej strony 

pod semaforem

Forum Obywatelskie-
go Rozwoju za „czarny 
PR” i bezpardonowy 
atak na kolejowe spółki 
i działaczy związkowych

Spółka Przewozy 
Regionalne za plany 
dotyczące modernizacji 
i zakupu taboru oraz 
pozyskanie źródeł fi nan-
sowania

Według danych UTK za I kwartał 2016 r. 

uprawnienia do prowadzenia pojazdów 

kolejowych (maszynista pojazdów trak-

cyjnych, maszynista zakładowy, kierowca 

lokomotywy spalinowej o mocy do 300 

KM, kierowca drezyny i wózka motoro-

wego, maszynista wieloczynnościowych 

i ciężkich maszyn do kolejowych robót 

budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, 

maszynista z licencją i świadectwem ma-

szynisty prowadzący pociągi lub pojazdy 

kolejowe) posiada w Polsce 16180 osób. 

Czy to liczba wystarczająca? Naszym 

zdaniem – nie, biorąc pod uwagę problemy 

z nadgodzinami w niektórych spółkach, 

nie mówiąc o planach rozwoju większości 

z nich, jak i polskiego kolejnictwa. Zdaniem 

prezydenta ZZM Leszka Miętka, do zaspo-

kojenia potrzeb przewoźników i zabez-

pieczenia pełnej zdolności przewozowej 

brakuje ok. 2 tysięcy maszynistów. Luka 

pokoleniowa w ściśle kolejowych zawo-

dach, która pogłębiła się z chwilą likwidacji 

średniego szkolnictwa zawodowego i za-

mykania kierunków o profi lu kolejowym, 

nie została bowiem dotychczas załatana. 

Jedno jest pewne – problem z brakami 

maszynistów na rynku sam z siebie się 

nie rozwiąże. Może nawet narastać, bo 

nasza grupa zawodowa jest wiekowo dość 

zaawansowana. Więcej jak co drugi polski 

maszynista ma powyżej 50 lat. Wielu z nas 

jest już w wieku emerytalnym, ale nadal 

siada za nastawnikiem, bo zdrowie dopi-

suje. Co czwarty maszynista ma 41–50 lat.

Według danych UTK najmłodszy ma-

szynista posiadający licencję i świadectwo 

maszynisty ma 22 lata. Najmłodsza osoba 

zatrudniona na stanowisku prowadzący 

pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie 

bocznicy kolejowej ma 21 lat.  

(raz)

Mało nas, 
maszynistów
Na potrzeby komunikatu do mediów ws. święta 

maszynisty zwróciliśmy się do Urzędu Transportu 
Kolejowego o podstawowe informacje na temat naszej 
grupy zawodowej. Oto czego udało nam się dowiedzieć 
i nasz komentarz.

STRUKTURA WIEKU MASZYNISTÓW

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego, dane za I kwartał 2016



Gwoli przypomnienia, to nie kto inny 

jak właśnie FOR – przy udziale kilku po-

słów PO i Zespołu Parlamentarnego ds. 

Wolnego Rynku – kilka lat temu domagał 

się wprowadzenia antyzwiązkowego pra-

wa. Na szczęście nieskutecznie. 

Po Ogólnopolskich Dniach Prote-

stu i marszu gwiaździstym OPZZ 

rząd PO-PSL przerwał prace nad 

antyspołecznym projektem zmian 

w ustawie o związkach zawodo-

wych. Powrócić do nich już jak 

wiadomo nie zdążył.

Analiza ws. PKP Cargo

Powrócił za to niestety FOR. 

Najpierw 19 września światło 

dzienne ujrzała tzw. analiza ws. 

PKP Cargo. Bez większego wcho-

dzenia w szczegóły, bo nie ma co 

neoliberalnym oszołomom robić 

reklamę, wychwalająca pod nie-

boskłony procesy prywatyzacyjne 

w Polsce, w spółkach Grupy PKP, 

w tym PKP Cargo, a także zakup czeskiej 

spółki AWT. Obrywa się w niej oczywi-

ście związkom zawodowym działającym 

w spółce, m.in. w kontekście sporu zbio-

rowego na tle płacowym i zasiadania 

przedstawicieli załogi w radzie nadzor-

czej. Padają cyfry, nazwiska (są nawet 

biogramy!), ale całkowicie pominięty 

zostaje istotny wątek, który doprowa-

dził do zaostrzenia sporu. O propozycji 

podwyżki dla poprzedniego zarządu PKP 

w wysokości 10 tysięcy złotych w anali-

zie FOR nie ma ani słowa, co świadczy 

o wnikliwości i rzetelności jej autora. 

A jest nim Wojciech Zając, tytułujący 

się ekonomistą FOR. Jeśli wierzyć profi -

lowi na portali LinkedIn, były pracownik 

spółki PKP Cargo (Biuro Strategii). Miej-

sca w niej zresztą specjalnie długo nie 

zagrzał, bo raptem 4 miesiące. Do PKP 

Cargo trafi ł z Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju, po 4 miesiącach pracy w PKP 

SA jako asystent prezesa zarządu. 

Jakie pobudki?

Jak widać, autor wywodzi się z zacią-

gu „bankomatów”, którzy trafi li na kolej. 

Pytanie, czy działa z pobudek własnych, 

czy z cudzej inspiracji? Tego się być 

może niedługo dowiemy. W rozesłanej do 

prasy analizie frontalnej krytyce poddany 

zostaje również nowy zarząd PKP Cargo. 

Zawierała także informacje z wyższego 

szczebla oraz kłamliwe sformułowania 

mogące wpłynąć na kurs spółki na GPW. 

Nic więc dziwnego, że spółka PKP Cargo 

podjęła natychmiastową interwencję, 

rozsyłając do FOR i mediów stanowisko 

punktujące 7 fałszywych tez postawio-

nych w analizie. Jak się dowiedzieliśmy, 

w sprawę zaangażowani zostali także 

prawnicy spółki. 

Komunikat ws. PR

Z atakiem ze strony FOR powinny 

się też liczyć inne fi rmy kolejowe, nie 

tylko z Grupy PKP. Obok PKP Cargo na 

celowniku fundacji Leszka Balcerowicza 

znalazły się bowiem Przewozy Regio-

nalne. W komunikacie pióra – a jakże 

– Wojciecha Zająca z 10 października 

dotyczącego planu naprawczego spółki 

(pod wymownym tytułem cyt: „Wicepre-

mier Morawiecki nie uratował Przewozów 

Regionalnych”), jest m.in. mowa o, cyt.: 

„fi nansowaniu ze środków Polskiego 

Funduszu Rozwoju dalszego utrzymy-

wania nierentownej spółki z pieniędzy 

podatników”. Czy to oznacza, że rozpo-

częła się brudna kampania, mająca na 

celu szkalowanie kolei oraz kolejarzy? 

Wiele na to niestety wskazuje…  

Rafał Zarzecki
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Fundacja Balcerowicza 
znowu knuje!
Ponownie daje o sobie znać Forum Obywatelskiego Rozwoju, fundacja założona przez 

Leszka Balcerowicza. Tym razem na jej celowniku znalazły się spółki kolejowe, w tym 
notowana na giełdzie spółka PKP Cargo. Czy to większa gra zaplanowana na spadek akcji 
fi rmy, czy zwyczajna zemsta „bankomatów”, rekrutujących się z otoczenia autora terapii 
szokowej? Reagujących niczym pies, któremu odebrano kość…
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Pozyskanie fi nansowania dla PR wpi-

suje się w założenia rządowego „Planu 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” 

wicepremiera Mateusza Morawieckiego, 

w którym zaplanowano duży nacisk na 

inwestycje w polskie przedsiębiorstwa, 

w tym na transport publiczny. – Dzięki 

temu m.in. Przewozy Regionalne będą 

miały szansę na szybszy rozwój – powie-

dział wicepremier Morawiecki, minister 

rozwoju i fi nansów.

 – Bycie częścią tak ważnego dla Polski 

planu, jest z jednej strony zaszczytem, 

ale również zobowiązaniem. Jako zarząd 

największego w kraju pasażerskiego prze-

woźnika kolejowego, dołożymy wszelkich 

starań, żeby osiągnąć sukces na miarę 

tych ambitnych założeń – zaznaczył pre-

zes Przewozów Regionalnych Krzysztof 

Mamiński.

Realizację planu naprawczego spół-

ki wspiera Agencja Rozwoju Przemysłu 

(Grupa PFR), będąca większościowym 

udziałowcem PR. W procesie pozyskania 

dodatkowych środków pieniężnych istot-

ną rolę odegrał Polski Fundusz Rozwoju, 

rządowa spółka celowa MSP utworzona 

na bazie Polskich Inwestycji Rozwojowych 

SA, integrująca działania takich instytucji 

jak m.in.: ARP, BGK, PARP, PAIIZ, czy 

KUKE. 

W wyniku podpisanej 28 września 

w sali konferencyjnej PGE Stadionu Na-

rodowego w Warszawie umowy, konto 

Przewozów Regionalnych zasili kwota 629 

mln zł, dzięki czemu przewoźnik będzie 

mógł rozpocząć realizację najwięk-

szego w historii fi rmy programu uno-

wocześnienia parku taboru. Spółka 

zmodernizuje 36 elektrycznych ze-

społów trakcyjnych, 4 wagony i jedną 

lokomotywę oraz zakupi 10 zupełnie 

nowych pociągów. 

Przetarg na dostawę nowego 

taboru – 7 elektrycznych zespołów 

trakcyjnych oraz 3 zespoły spalino-

we, Przewozy Regionalne ogłosiły 10 

października. Do eksploatacji nowe 

pojazdy mają być wprowadzone pod 

koniec 2017 roku.

Z przewiezionymi w 2015 r. blisko 

77 milionami pasażerów i udziałem 

w rynku na poziomie 27,4 proc. 

spółka Przewozy Regionalne jest 

największym kolejowym przewoź-

nikiem pasażerskim w Polsce.  

(raz)

Modernizacja i zakupy
taboru w PR
Przewozy Regionalne znalazły źródło fi nansowania inwestycji taborowych dzięki podpisaniu 

umowy z konsorcjum: Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR), PKO Banku Polskiego 
i Banku Zachodniego WBK. Spółka ogłosiła już przetarg na 7 elektrycznych zespołów 
trakcyjnych oraz 3 zespoły spalinowe. 

Od lewej: Krzysztof Zgorzelski – członek zarządu, 
i Krzysztof Mamiński – prezes PR
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Obwieszczenie p.o. prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego z 16 września 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia rocznego raportu ws. 

bezpieczeństwa transportu kolejowego w Pol-

sce w 2015 r. ukazało się w Dzienniku Urzę-

dowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z 23 września 2016 r. Obowiązek jego ogłosze-

nia w takiej formie nakłada ustawa o transporcie 

kolejowym. 

Raport jednoznacznie pokazuje, że po-

ziom bezpieczeństwa w transporcie kolejo-

wym w 2015 r. pozostał na zbliżonym poziomie 

w stosunku do 2014 r. Wystąpił niewielki spadek 

ogólnej liczby znaczących wypadków (z 313 w 2014 r. do 307 w 2015 r.) 

oraz liczby osób ciężko rannych (z 95 do 93). Występuje jednak ten-

dencja wzrostowa związana z liczbą ofi ar śmiertelnych na terenach 

kolejowych (z 206 w 2014 r. do 227 w 2015 r.) czy kosztami poniesio-

nymi na skutek znaczących wypadków (ze 160,2 mln euro do 163,4 

mln euro). Problemem pozostaje znaczna liczba ofi ar śmiertelnych na 

przejazdach kolejowych oraz na obszarach kolejowych wśród osób 

postronnych, czyli przebywających tam bez zezwolenia.

Niepokoić musi także sukcesywny, duży wzrost liczby zda-

rzeń poprzedzających wypadki. Obejmują one takie ich rodzaje 

jak: pęknięcia szyn, odkształcenia torów, defekty sygnalizacji, 

pominięcia sygnału „Stój” lub innego orzekającego o niebezpie-

czeństwie, czy pęknięcia kół i osi. W 2015 r. w stosunku do 2014 r. 

nastąpił ich wzrost o 22 procent – było ich 1764. W 2013 r. 

natomiast – 1278, a zatem w porównaniu z 2015 r. mamy do 

czynienia ze wzrostem aż o 59 procent. 

Największą grupę zdarzeń poprzedzającą wypadki stanowią 

pęknięcia szyn, które w 2015 r. stanowiły 93 procent wszystkich 

zdarzeń poprzedzających wypadki. Było ich aż 1635 (w 2014 

– 1293). O 80 proc. w stosunku do 2014 r. wzrosła liczba de-

fektów sygnalizacji, których w 2015 r. zanotowano 18. Spadek 

nastąpił w kategorii odkształcenia torów (48) oraz pominięcia 

sygnał „Stój” (62). 

Liczby nie kłamią
Opublikowany Raport ws. bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 roku 

dowodzi, że bicie na alarm związków zawodowych nie jest bezpodstawne. Poprawa 
stanu bezpieczeństwa wymaga dużego zaangażowania na szczeblu najwyższych czynników 
decyzyjnych w kraju. Deklaracje nie wystarczą. 

LICZBA ZNACZĄCYCH WYPADKÓW KOLEJOWYCH 
W LATACH 2013–2015

ZDARZENIA POPRZEDZAJĄCE WYPADKI 
W LATACH 2013–2015

Źródło: UTK, Raport ws. bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 roku Źródło: UTK, Raport ws. bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 roku

Protest kolejarzy w 2012 roku
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W spółce Koleje Mazowieckie obowiązują od 1 lipca br. – Kwota podwyżki to średnio 

210 zł do grupy – powiedział nam przewodniczący ZZM w KM Leszek Komendacki. 

Składają się na nią takie czynniki jak np. regulacja zasadniczego wynagrodzenia i akcja 

awansowa. – Maszyniści Kolei Mazowieckich nie narzekają na wysokość podwyżki 

– zaznacza szef ZZM w KM.

W „wukadce” porozumienie zostało zawarte później, tym samym podwyżki zostały 

wprowadzone z dniem 1 września. Załoga odczuła poprawę w portfelu przy październi-

kowej wypłacie. – Udało nam się wynegocjować podwyżkę w wysokości 230 zł średnio 

do grupy – powiedział przewodniczący ZZM w WKD Stanisław Bugajski.  

(R)

Podwyżki 
w KM i WKD
Na mocy zawartych w ostatnim czasie porozumień 

płacowych, w dwóch samorządowych spółkach: 
Koleje Mazowieckie oraz Warszawska Kolej Dojazdowa 
wprowadzone zostały znaczące podwyżki wynagrodzeń. 

W skrócie

PRACE NAD ZUZP W PKP CARGO 

SERVICE. Ruszyły prace nad Zakłado-

wym Układem Zbiorowym Pracy w spółce 

wchodzącej w skład Grupy PKP Cargo. 

Na pierwszym spotkaniu strony ustaliły 

m.in. harmonogram i formę spotkań. 

– Podstawą negocjacji będzie ZUZP PKP 

Cargo oraz regulamin wynagradzania 

Cargo Service – powiedział nam Mariusz 

Szczurek, przewodniczący MZZMK Re-

gionu Śląskiego w Katowicach. 

W spotkaniu uczestniczył wicepre-

zydent ZZM Krzysztof Ciećka. Kolejne 

miało się odbyć już po zamknięciu tego 

numeru GM.

SPOTKANIA W PKP CARGO. Na 

18 października wyznaczony jest termin 

rozmów z kierownictwem spółki w ra-

mach sporu na tle płacowym. Natomiast 

5 października odbyło się spotkanie z Ze-

nonem Kozendrą, członkiem zarządu 

– przedstawicielem pracowników, na któ-

rym przedstawił koncepcję działania. Za-

pytany o sprawy fi nansowe odpowiedział, 

że jest wola zwiększenia (ponad kwotę 

wynikającą z ZUZP) gratyfi kacji wynika-

jącej ze Święta Kolejarza. – Prezydent 

ZZM Leszek Miętek podczas spotkania 

zwrócił ponadto uwagę na nieuregulowa-

ną sprawę świadczeń przejazdowych dla 

pracowników na 2017 rok – m.in. brak 

porozumień z przewoźnikami samorzą-

dowymi – powiedział przewodniczący 

Sektora Spółek Towarowych Tadeusz 

Stachaczyński. 

 Nowy tabor WKD i KM – EN 97 Pesy i EN 100 Newagu (od góry) oraz Gama 111Eb i Sundeck Pesy. 
Fot. G. Moc
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NOWY MINISTER DS. KOLEI

Premier RP Beata Szydło powołała 
20 września podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Budowni-
ctwa. Za transport kolejowy i realizację 
inwestycji na kolei będzie teraz odpo-
wiadał Andrzej Bittel. 

– Andrzej Bittel zna procesy in-
westycyjne w dziedzinie infrastruktu-
ry. Jestem przekonany, że przy jego 

współudziale uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane 
zadania – powiedział minister Andrzej Adamczyk wręczając no-
minację. – Inwestycje kolejowe, strategia rozwoju kolei, wspólny 
bilet to jedne z najważniejszych wyzwań, które są dla nas prio-
rytetem i stoją przed nowym wiceministrem – dodał.

Pracę zawodową Andrzej Bittel rozpoczął od Urzędu 
Miasta Zielonka. W 2006 r. był burmistrzem dzielnicy Wawer 
m.st. Warszawy. Między 2007 a 2010 rokiem funkcjonariusz 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W latach 2010–2013 
pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Ursynów, a od 
2013 do 2014 był zastępcą burmistrza dzielnicy Targówek 
w Warszawie. W tym okresie nadzorował pracę wydziałów 

infrastruktury, inwestycji, zasobów lokalowych i zamówień 
publicznych. Był również doradcą starosty pruszkowskiego 
ds. procesów inwestycyjnych. Od 2015 r. naczelnik Wydziału 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiato-
wym w Pruszkowie. 

Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył 
także podyplomowe studia w zakresie zarządzania w admini-
stracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarzą-
dzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium 
Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akademii 
Nauk.

Nowy podsekretarz stanu ma 43 lata. Zastąpił na tym sta-
nowisku Piotra Stommę, który z początkiem sierpnia podał się 
do dymisji.

PRZEWOZY REGIONALNE. Wła-
dysław Szczepkowski objął funkcję 
dyrektora Pionu Korporacyjnego spółki, 
w ramach którego działa 5 biur – w tym 
spraw pracowniczych. W latach 2005–
2007 był prezesem zarządu spółki PKP 
Cargo. Absolwent Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Ma 50 lat. 

PERSONALIA
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Szefowie maszynistowskich 

związków zawodowych zrzeszo-

nych w ALE rozmawiali o głów-

nych problemach, z którymi 

borykają się europejscy maszy-

niści. Jednym z priorytetowych 

zagadnień jest poprawa bez-

pieczeństwa ruchu kolejowego, 

m.in. w kontekście niezależnego 

nadzoru unijnych organów nad 

badaniem przyczyn wypadków i kata-

strof kolejowych. 

Hiszpański związek zawodowy SE-

MAF wystąpił do Europejskiej Agencji 

Kolejowej (ERA) o raport dotyczący 

katastrofy w Santiago de Compostela 

w 2013 r. ERA na wniosek Komisji Euro-

pejskiej wnikliwie zbadała dochodzenie 

przeprowadzone przez instytucje kra-

jowe. Raport Agencji jest dla Hiszpanii 

druzgocący. 

ERA stwierdziła m.in. brak niezależno-

ści tamtejszej Komisji Badania Wypadków 

Kolejowych, która sporządziła raport z wy-

padku. Zarzuca, że dochodzenie skupiło 

się wyłącznie na maszyniście, nie identyfi -

kując przyczyn systemowych. To jeszcze 

nie wszystko. Według ERA:

•  Nie przeprowadzono oceny ryzyka linii, 

lokomotywy i pojazdów przed dopusz-

czeniem do użytkowania.

•  Nie przeprowadzono oceny ryzyka, kie-

dy zadecydowano zmodyfi kować istot-

ne aspekty początkowego projektu linii. 

•  Nie przeprowadzono oceny ryzyka, 

kiedy zadecydowano o zaprzestaniu 

stosowania systemu ERTMS z uwagi 

na błędy wykryte w nim samym. 

•  Nie włączono do sprawozdania maila, 

w którym szef hiszpańskich maszyni-

stów 2 lata przed wypadkiem ostrzegał 

o istniejącym poważnym ryzyku wystą-

pienia wypadku w tej lokalizacji. 

ERA zakwestionowała również pewną 

niepokojącą praktykę – koncentrowanie 

się Komisji Badania Wypadków Kolejo-

wych wyłącznie na błędach wynikających 

z zachowania maszynistów w raportach za 

lata 2008–2013. Jak więc widać, problem 

szukania kozłów ofi arnych i przypisywania 

odpowiedzialności za wypadki kolejowe ma-

szynistom nie jest wyłącznie polską domeną. 

Na posiedzeniu z udziałem wicepre-

zydenta ALE, szefa ZZM Leszka Miętka, 

rozmawiano również o europejskim dialogu 

społecznym, dumpingu socjalnym oraz 

usprawnieniach w ruchu transgranicznym. 

Zapadła także decyzja o przystąpieniu 

do ALE 17 organizacji związkowej – duń-

skich maszynistów DJF. Stanie się to od 

1 stycznia 2017 r. 

(L)

O bezpieczeństwie 
na szczeblu ALE
Problematyka bezpieczeństwa ruchu kolejowego zdominowała obrady 

zarządu Europejskiego Związku Maszynistów ALE, które odbyły się 
we włoskim Salerno w dniach 7–8 września.

Do Europejskiego Związku 
Maszynistów należą związki 

zawodowe maszynistów z takich 
krajów jak: Niemcy, Słowacja, Czechy, 
Węgry, Serbia, Hiszpania, Włochy, 
Portugalia, Chorwacja, Bułgaria, 
Szwajcaria, Holandia, Rumunia, 
Grecja, Belgia i oczywiście Polska. 
Ogółem ALE zrzesza 100 tysięcy eu-
ropejskich maszynistów. Zawodowy 
Maszynistów Kolejowych w Polsce 
jest członkiem tej organizacji od 1991 
roku. Od 2006 roku (trzecią kadencję) 
wiceprezydentem ALE jest prezydent 
ZZM Leszek Miętek. 



 aktualności 9

Regionalne obchody EDM

Tradycją maszynistowskiego święta są 
obchody organizowane w regionach. 

Dziękujemy za nadesłane do Redakcji 
zdjęcia ze spotkań: pracowników byłej 
Lokomotywowni I kl. w Oświęcimiu (24.09), 
Terenowego Koło Emerytów i Rencistów 
ZZM w Sierpcu (11.09.), ZZM w Piotrkowie 
Trybunalskim (2.10.) i ZZM w Białymstoku 
(Augustów, 9.09.).
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W stosunku do ubiegłych lat, na te-

gorocznych targach dało się zauważyć 

przetasowanie wśród potentatów produ-

kujących tabor kolejowy. W Berlinie 20–23 

września najlepiej z nich zaprezentował 

się Stadler. Szwajcarski producent zade-

monstrował swój pierwszy prototypowy 

pociąg dużej prędkości EC 250, kilka lo-

komotyw oraz pociąg Flirt, produkowany 

w Siedlcach dla kolei holenderskich. 

Siemens wystawił jeden pociąg dużej 

prędkości, jeden autobus szynowy i dwie 

lokomotywy elektryczne Vectron, w tym 

jedną w wersji szerokotorowej dla kolei fi ń-

skich, przystosowaną do pracy w tempe-

raturach do minus 40 stopni C. 

Bombardier tym razem zaoferował 

swoje produkty w inny sposób. Postawił 

na interaktywną prezentację w technice 

trójwymiarowej – m.in. elektrycznego ze-

społu trakcyjnego Talent 3 oraz nowego 

składu metra Movia Maxx.

Alstom pokazał innowacyjny zespół 

trakcyjny Coradia iLint napędzany przez og-

niwa wodorowe. Do niego jeszcze wrócimy.

Na tle największych światowych fi rm 

polscy wystawcy – Pesa i Newag – potwier-

dzili, że chcą się liczyć na tym trudnym ryn-

ku. Zaprezentowali znane nam z polskich 

szlaków pojazdy Dart, Link i Impuls. 

Przejdźmy zatem do najciekawszych, 

z punktu widzenia maszynisty, produktów. 

Największym zainteresowaniem zwie-

dzających, sądząc po liczbie oglą-

dających, był wspomniany EC 250 

Stadlera, nazwany Giruno (w języku 

retoromańskim – jastrząb). Ten nisko-

podłogowy elektryczny zespół trakcyj-

ny składający się z 11 wagonów został 

zaprojektowany do jazdy z prędkością 

maksymalną 250 km/h w nowo wybu-

dowanym 57-kilometrowym tunelu na 

trasie Zurych – Mediolan. 

Konstruktorzy musieli sprostać 

szczególnym wymogom stosowa-

nych w długich tunelach, jak np. 

możliwość dojazdu na własnym 

zasilaniu do bezpiecznego miejsca. 

InnoTrans okiem 
maszynisty
Kolejna, już 11. edycja najważniejszych na świecie targów 

transportu szynowego, które odbywają się co dwa lata 
w Berlinie, okazała się największą w historii imprezy. Oto co 
na InnoTrans przykuło naszą uwagę. 

Stadler EC 250 Giruno

Siemens Velaro dla kolei tureckich Szerokotorowy Siemens Vectron dla kolei fi ńskich
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Pierwsze testy dynamiczne pociągu mają 

rozpocząć się w marcu przyszłego roku. 

Docelowo szwajcarskie koleje państwowe 

SBB chcą od 2019 r. stopniowo nim za-

stępować kursujące dotychczas na wspo-

mnianej trasie znane nam składy ETR 610 

z wychylnym nadwoziem. W dalszych 

planach jest wydłużenie tras do Austrii 

i Niemiec. Zasilany może być napięciem 

kolei włoskich 3 kV DC, szwajcarskich 

i niemieckich 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 

Hz stosowanym na włoskich liniach dużej 

prędkości. Cztery wózki (4,5, 10 i 11) pod 

wagonami D i K napędzane są przez 8 sil-

ników trójfazowych o łącznej mocy 6 MW 

przy zasilaniu prądem przemiennym i 4,8 

przy prądzie stałym. W składzie o długości 

202 metrów miejsce w 4 wagonach pierw-

szej klasy znajdzie 117 pasażerów, drugiej 

– 286 oraz 17 w restauracyjnym. W pocią-

gach składających się łącznie z dwóch ze-

stawów będzie mogło pojechać 806 osób. 

Inną ciekawostką tego producenta był 

produkowany w Polsce Flirt dla kolei ho-

lenderskich. Przewoźnik zamówił wersję 

z drzwiami wejściowymi do kabiny ma-

szynisty, co jest sporym udogodnieniem. 

Na targach można było spróbować po-

prowadzić ten pociąg na wybranej linii za 

pomocą zainstalowanego w kabinie sy-

mulatora. Niżej podpisany bez przeszkód 

pojechał z Zurychu do następnej stacji. 

Stadler po wykupieniu fabryki w Hiszpanii 

pokazał również lokomotywę elektryczno-

Alstom Coradia napędzany przez ogniwa wodorowe Newag Impuls

Pesa Link

Pesa Dart



-spalinową Eurodual o mocy 4 MW i 708 

kW przy zasilaniu odpowiednio elektrycznym 

i spalinowym. Dotychczas 10 sztuk znalazło 

nabywcę u operatora DRS w Wielkiej Brytanii.

Pociągiem przyszłości można nazwać 

eksperymentalny pociąg Coradia iLint 

Alstomu. Ten zespół trakcyjny napędzany 

jest silnikami elektrycznymi, gdzie energia 

produkowana przez ogniwa wodorowe gro-

madzona jest w akumulatorach. Produktem 

reakcji jest w tym przypadku woda. 

Inne nowatorskie rozwiązanie pokazali 

konstruktorzy chorwaccy w autobusie szyno-

wym fi rmy Koncar. Silnik spalinowy i prądnica 

zasilające elektryczne silniki trakcyjne na wóz-

kach umieszczone zostały na dachu pojazdu.

Szeroką gamę taboru zaprezentowały 

fi rmy chińskie, japońskie i koreańskie. Nie-

stety, ze względu na duże koszty ograniczy-

ły się do pokazów fi lmów lub makiet.

Jak się wydaje, rynek kolejowy poprzez konkretne umo-

wy i zamówienia wskaże najlepszych spośród producentów. 

Pozostaje mieć nadzieję, że oferty naszych fi rm – Pesy i Ne-

wagu – będą atrakcyjne dla przewoźników. Aby to osiągnąć, 

konieczne jest stałe podnoszenie jakości produktów przy 

zachowaniu konkurencyjnych cen. Wzorem innych państw, 

polski rząd powinien je wspierać. To praktyka często sto-

sowana w tej branży. 

Tekst i fot. Stanisław Donarski
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InnoTrans okiem maszynisty

Jak podają organizatorzy, na 
InnoTrans 2016 swoje produkty 

i usługi zaprezentowało prawie 3 tys. 
wystawców z 60 krajów. Wysta-
wa 127 pojazdów przyciągnęła nie 
mniej niż 145 tys. odwiedzających. 
Swój międzynarodowy debiut miało 
w Berlinie 149 produktów.

Chorwacki spalinowo – elektryczny autobus szynowy

Symulator w kabinie Flirta

Stadler Flirt dla kolei holenderskich
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Corocznie organizowana przez cze-

skich maszynistów impreza o charakte-

rze sportowo-integracyjnym tym razem 

odbyła się w miejscowości Vodnany 

– 21 września. W szranki stanęły cztery 

ekipy. ZZM reprezentowała drużyna Ra-

dy Krajowej oraz najlepszy polski zespół 

podczas ostatniego turnieju w Iławie – 

drużyna CT Centralny. Nasi południowi 

sąsiedzi wystawili natomiast tegorocznego 

zwycięzcę z Iławy – swoją reprezentację 

oraz team Cargo Czechy. 

Bezapelacyjnie najlepszą drużyną 

turnieju okazała się ekipa Rady Krajowej 

ZZM, która ograła swoich przeciwników. 

Dowodzona przez grającego kilka minut 

prezydenta ZZM Leszka Miętka, końco-

wy sukces zapewniła sobie zwycięstwem 

z Cargo Czechy 3:1. Drugi nasz przedsta-

wiciel – CT Centralny, także uplasował 

się na podium. Obie drużyny ZZM „prze-

dzieliła” w końcowej klasyfi kacji czeska 

reprezentacja.

Na obiektach południowych sąsiadów 

reprezentacja Rady Krajowej ZZM wygrała 

zawody i wywalczyła puchar po raz pierw-

szy w historii. Rok wcześniej uczyniła to 

w Czechach drużyna zakładowa ZZM – CT 

Śląski.  

(L)

Fot. PS

Puchar jest nasz!
Reprezentacja piłkarska Rady Krajowej ZZM odniosła spektakularny wyjazdowy triumf. 

Wygrała turniej na boisku czeskiego rywala i zdobyła okazały puchar oraz złote medale!
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Oba zostały uroczyście poświęcone 16 września 

podczas Centralnych Obchodów Europejskiego 

Dnia Maszynisty w Sanktuarium Bożego Miłosier-

dzia w Krakowie Łagiewnikach. Mszę w intencji 

maszynistów koncelebrowali duszpasterze koleja-

rzy: Jan Kleszcz i Eugeniusz Zarębiński oraz ksiądz 

Aleksander Wójtowicz z miejscowej parafi i. Aktu 

poświęcenia sztandarów dokonał ks. Jan Kleszcz, 

proboszcz parafi i Świętego Jerzego, Męczennika 

i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu 

Brochowie, duszpasterz kolejarzy archidiecezji 

wrocławskiej. 

Poczet sztandarowy ZZM Sekcja w Krakowie 

IC Południowy tworzyli w tym uroczystym dniu: 

Stanisław Tatara (chorąży), Łukasz Witek i Marcin 

Hebda, natomiast ZZM Sekcja w Katowicach IC 

Południowy: Jacek Białach (chorąży), Marek Kajzer 

i Tadeusz Knysak. 

Autorem projektów obu sztandarów jest nasz 

kolega – maszynista Stanisław Tatara. Główny 

motyw grafi czny awersów, malunek przedstawia-

jący Świętą Katarzynę, Kościół Mariacki oraz tabor 

spółki PKP Intercity, wyszedł spod jego pędzla. 

Sztandary wykonała pracownia Haftina w Piotrkowie 

Trybunalskim.  

Tekst i fot. R.

Nasze sztandary
„Rodzina” naszych związkowych sztandarów wzbogaciła się ostatnio o dwie nowe 

chorągwie: Sekcji w Krakowie oraz Sekcji w Katowicach PKP Intercity Zakład Południowy.
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Pracę jako maszynista Przewozów Regionalnych w Olsztynie Sekcja Iława zakończył 

15 września Ryszard Wernecki. Pociągiem 90602/3 na trasie Olsztyn Gł.–Działdowo–Iława Gł. 

wjechał o 16.37 na tor 7 przy peronie III. 

Pracownik Lokomotywowni Pozaklasowej w Iławie od 1977 r. Po 

uzyskaniu prawa kierowania trakcji spalinowej w 1979 r., od 1980 r. 

zaczął pracę jako maszynista. Prawo kierowania trakcji elektrycznej 

uzyskał w 1988 r. Od 1 kwietnia 1992 r. w Zakładzie Taboru 

w Iławie, od 1 lipca 1997 r. w Zakład Taboru w Olsztynie (sekcja 

Iława), od 1 października 2001 r. w PKP Cargo Zakład Taboru 

w Olsztynie. Po kolejnej reorganizacji trafi ł 1 października 2008 r. 

do Przewozów Regionalnych, gdzie pracował do swojej zasłu-

żonej emerytury.

Za długoletnią współpracę podziękowania składali wice-

przewodniczący MW-MZZM Andrzej Kujawski oraz koleżanki i koledzy z iławskiej sekcji.  

Nie mówimy żegnaj

Na zasłużoną emeryturę odszedł nasz kolega 
z Przewozów Regionalnych.

Celem jest projekt konstrukcji, budowy oraz próbnej eks-

ploatacji prototypu lokomotywy dwunapędowej elektryczno-

-spalinowej przeznaczonej do prowadzenia pociągów po liniach 

zelektryfi kowanych, jak i nie zelektryfi kowanych. Koncepcja 

pojazdu została opracowana wspólnie przez Pesę i Instytut 

Pojazdów Szynowych w Poznaniu. 

Projekt zakłada budowę pojazdu z dwoma źródłami zasilania 

– z sieci trakcyjnej oraz agregatu prądotwórczego. Lokomotywa 

dwunapędowa będzie normalnotorową lokomotywą 4-osiową 

o mocy, w zależności od źródła zasilania, maksymalnie 2 800kW 

(elektryczna) lub 1 800 kW (spalinowa). Dzięki zastosowaniu 

podwójnego napędu pojazd będzie eksploatowany zarówno 

w dalekobieżnym ruchu pasażerskim, jak i w ramach prac ma-

newrowych. Producent zakłada również możliwość wykorzy-

stywania nowej lokomotywy w transporcie intermodalnym, np. 

poza granicami Polski. 

– Jestem przekonany, że dzięki innowacyjnemu aspektowi 

tego przedsięwzięcia, będziemy mogli otrzymać produkt fl agowy 

– podkreślił podsekretarz stanu w MIB Andrzej Bittel, obecny na 

podpisaniu listu intencyjnego 6 października.

– PKP Intercity planuje aktywnie wspierać innowacyjne polskie 

projekty z obszaru taborowego. Jako jedyny przewoźnik w Polsce 

dysponujemy doświadczeniem w eksploatacji najnowocześniej-

szych jednostek. Wiemy jak powinien wyglądać idealny pociąg 

– powiedział Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. 

– Wspólny projekt krajowego producenta i przewoźnika, 

to potwierdzenie tego, że łącząc potencjały obu fi rm możemy 

tworzyć nową wartość, rozwijać innowacyjność i razem budować 

kompetencje polskiej gospodarki na przyszłość – powiedział 

Tomasz Zaboklicki, prezes zarządu Pesy.

Dodajmy, że 4 października Ministerstwo Rozwoju i Pesa 

zawarły umowę na dofi nansowanie rozbudowy biura konstruk-

cyjnego wraz z laboratorium badawczym producenta.  

R.

Rusza Luxtorpeda 2.0 
PKP Intercity i Pesa zacieśniają współpracę w ramach budowy taboru nowej generacji. 

Pierwszym wspólnym projektem będzie dwutrakcyjna lokomotywa.
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Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju, minister fi nansów, 
wPolityce.pl, 3 października

URATOWALIŚMY PRZEWOZY REGIONALNE URATOWALIŚMY PRZEWOZY REGIONALNE 

OD BANKRUCTWA OD BANKRUCTWA 

BO NASI POPRZEDNICY BO NASI POPRZEDNICY 

NAJWIĘKSZEGO PRZEWOŹNIKA PASAŻERÓW NAJWIĘKSZEGO PRZEWOŹNIKA PASAŻERÓW 

 ROZŁOŻYLI NA ŁOPATKI ROZŁOŻYLI NA ŁOPATKI

Tyle na minusie (w mln PLN) wyniósł 
wynik finansowy netto Grupy PKP 
Cargo za pierwsze półrocze 2016 ro-
ku – poinformowały władze fi rmy. Rok 
temu, w pierwszym półroczu 2015 r., 

Grupa zanotowała zysk w wysokości 153 mln zł.

195

LICZBA MIESIĄCA

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenia zaka-

zu handlu w niedzielę?

Barometr 

Źródło: Millward Brown dla „Faktów” TVN oraz TVN24.

Cytat miesiąca

Pielgrzymka kolejarzy

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy 
serdecznie zaprasza wszystkich 

pracowników kolei, emerytów, rencistów 
i przyjaciół z rodzinami na XXXIII 
Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na 
Jasną Górę w dniach 12–13 listopada. 
Poniżej szczegółowy program.

W duchu dziękczynienia Bogu i Matce Najświętszej za łaski Roku Świętego Miłosierdzia,  
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, chrześcijańską Ojczyznę  i Światowe Dni Młodzieży

12 listopada 2016 r. – sobota
Punkt informacyjny na Jasnej Górze od godz. 15.00Punkt informacyjyjny na Jasnej Górze od godz. 15.00
17.00 – Ogólnopolskie spotkanie emerytów, rencistów, członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” –17.00 – Ogólnopolskie spotkanie emerytów,w, rencistów,w, członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” –

Sala PapieskaSala Papieska
18.00 –18.00 – Powitanie pielgrzymów w Bazylice – Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks. Eugeniusz ZarębińskiPowitanie pielgrzymów w Bazylice – Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks. Eugeniusz Zarębiński
18.15 –18.15 – Konferencja: „W służbie miłosierdzia" – prowadzi o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk Konferencjcja: „W służbie miłosierdzia" – prowadzi o. prof.f. dr hab. Andrzej Derdziuk 
19.15 –19.15 – Droga Krzyżowa na wałach z pochodniami – przewodniczy o. Tadeusz Kaszowski – diecezja koszalińskoDroga Krzyżowa na wałach z pochodniami – przewodniczy o. Tadeusz Kaszowski – diecezjzja koszalińsko--

-kołobrzeska-kołobrzeska
21.00 –21.00 – Apel Jasnogórski – ks. Andrzej Suchoń – diecezja katowickaApel Jasnogórski – ks. Andrzej Suchoń – diecezjzja katowicka
21.30 –21.30 – Pasterka Maryjna w Bazylice – przewodniczy ks. Eugeniusz Zarębiński,Pasterka Maryjyjna w Bazylice – przewodniczy ks. Eugeniusz Zarębiński,

homilia – ks. Wojciech Gaura – diecezja częstochowskahomilia – ks. Wojciech Gaura – diecezjzja częstochowska
Po Mszy św. koncert Anna Rogowiec, zespół muzyczny i orkiestra kolejowa z Siedlec.Po Mszy śww. koncert Anna Rogowiec, zespół muzyczny i orkiestra kolejowa z Siedlec.

23.30 – 4.00 – Czuwanie przed Cudownym Obrazem – Kolejarze polscy wypełniają testament św. Jana Pawła II: 23.30 – 4.00 – Czuwanie przed Cudownym Obrazem – Kolejarze polscy wypełniają testament śww. Jana Pawła II:
„Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów”„Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów”

13 listopada 2016 r. – niedziela

6.00 – 6.00 – Odsłonięcie Cudownego Obraazu i Msza św. Przewodniczy – ks. Jan Mrowca diecezja łomżyńskag y – ks. Jan Mrowca diecezja ł yę JOdsłonięcie Cudownego O s ś o s o o ssłonięcie Cudownego Ob uu d c ca d cd c d a e a a diece a aaae e Msza św. Przewodniczy – ks. Jan MC ww w wz i z Prz nicz k n r iecezja ł mżyńskł ni i n rOdsłonięcie Cudownego Ob o o oo o go d dd d –ewodniczy – ks Jan Mrowca dieceęcie Cudowne Pi M ś P d i k J M di j ł ż ńi iOdsłonięcie Cudownego Obraaaazu i Msza śww. Przewodniczy – ks. Jan Mrowca diecezjzja łomżyńska
Homilia – ks. Maciej Kuczak –– diecezja tarnowskaj o somilia – ks. Maciej Ku d cciej c ecezja tarnowskaa – ks. Maciej Kucza wiecezja t rn kHomilia – ks. Maciej Kuczak oo d– ks Maciej Kuczak –– diecee i jili k M i jHomilia – ks. Maciej Kuczak –– diecezjzja tarnowska

9.00–10.30 – Sala Ojca Kordeckiegoo „Bądźmy świadkami Miłosierdzia – Polscy kolejarze świadkami g jj „Bądźmy świadkami Miłosierdzia – Pols y9.00–10.30 – Sala O świadkami Miłosierdzia – Polscy kolejarze śooSala Ojca Ko dźmy świadkami Miłosierdzia – Polscy kolejarze świ d30 – Sala Ojca Kordec adkami Miłosierdzia – Polscy kolejarze świadkaala Ojca Kordeckie M.00 10. wiadkami Miłosierdzia – Polscy kolejarze wBądźmy świadkami Miłosierdzia – Polscy kolejarze świadkami10.30 – Sala Ojca Kordecki osierdzia – Polscy kooo00–10.30 – Sala Ojca Kordeckieg dźmy świadkami Miłosierdzia – Polscy kolejarze świadd B–10 – –9 erdzia – Polscy kolej eeckie PB ź ś i dk i Mił i d i P l k l j śi dk i Mił i d i P l k l j ś i dk ij K d ki9.00–10.30 – Sala Ojca Kordeckiegoooo „Bądźmy świadkami Miłosierdzia – Polscy koleejarze świadkami
Miłosierdzia – źródła nadziei"".Miłosierdzia – źródła nadzie .iłosierdzia – źródła nadziei""ił i d i ź ódł d i iMiłosierdzia – źródła nadziei"".
Spotkanie duszpasterzy kolejaarzy, rodzin kolejarskich, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, j jpotkanie duszp y, rodzin kolejarskich, Ministra Infrastruktu yy y, rodzin kolejarskich, Ministra Infrastruktury i Budownictwa,Spotkanie dus s zy ko uktury i Buu dzin kolejarskich, Minis Infr uktury i Budownicd ejarskich, Ministra Infrastruktury i Budownictwaaaanie duszpasterzy kole Ministra Infrastruktury i Budownictwtra Infrastruktury i Budownicttkanie duszpa t rzy, ro zin kol rski h ini tra Infrastruk ry i niSp kani szpasterzy kol odzin kolejarskich, Ministra Infrastruktury i Budootkanie duszpasterzy ko dzin kolejarskich, Ministra Infrastruktury i dd Bee duszpasterzy kole Bi j i i i t t i ii t jSpotkanie duszpasterzy koleejaaaarzy,y, rodzin kolejarskich, Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

pracowników i administracji kolei, związków zawodowych – prowadzi ks. Ryszard Marciniak. pracowników i administracj , związków zawodowych – prowadzi ks. Rysowników i administracji ko dowych – prowadzi ks. Ryszard Marccowników i administracj ei, związków zawodowych – prowadzi ks. Ryszard Marciniaacowników i administra w zawodowych – prowadzi ks. Ryszard Marciniak.wników wiązków zawodowt lei, związków zawodowych – prowadzi ks. Ryszard Marciniakracowników i administracji k pp ów zawodowych – proowników i administracji ko dowych – prowadzi ks. Ryszardd ei związków zawodowych – prowadzi ks Róó i i kó d h d i k R d M i iikó i d i i t jipracowników i administracjcji kolei, związków zawodowych – prowadzi ks. Ryszard Marciniak.
10.00 –10.00 – Przemarsz pocztów sztandarowwych i wejście na Szczyt Jasnej Góry.p ych i wejście na Szczyt Jasnej Góry.sz po ów s daro ch i wejście na Szcc ejście na Szczyt Jasnej Gemarsz pocztów sztanda wejście na Szczyt Jasnej Góry.wwwP ttów szt h i wejście na Szczyt Jasnej G rPrzemarsz pocztów sztandar óocztów sztandaro ejście na Szczyt JasnePrze ó i jś i S t J j GóPrzemarsz pocztów sztandarowwych i wejście na Szczyt Jasnej Góry.y.
10.30 –10.30 – Program patriotyczny (słownoo-muzyczny) – zespół i orkiestra z Siedlec.g )( pp ycznyyczny spół i orkiestra Sooogram patriotyczny (sło uzyczny) – zespół i orkiestra z Siedlecc espół i orkiestra z Siedleam a .wP ttriot muzyczny) – zespół i orkiestra z SiedlProgram patriotyczny (słown pp ół oooogram patriotyczny (sło -muzyczny) – zespół i orkiestra z SiedleP ół i ki t iiProgram patriotyczny (słownoooo-muzyczny) – zespół i orkiestra z Siedlec.
11.00 – 11.00 – Uroczysta Suma – przewodnicczy i homilię głosi – ks. bp Artur Miziński Sekretarz Generalny p y i homilię głosi – ks. bp Artur Miziński Sekretarz Generalnyy ęU omilię głosi – ks. bp Artur Mizińsk Soczysta Suma – przewo uuma – przewodniccczysta Suma – prz d ekretarz Generaa Suma – prze . bp Artur Mw tur Miziński Se tt zy i homilię głosi – ks. bp Artur Miziński Sekretarz Generalnroczysta Suma – przewodni pp omilię głosi – ks. boczysta Suma – przewo gd– ę głosi – ks bp Artur Miziński Sekretarz Genee i h ili ł i k b A t Mi iń kiiUroczysta Suma – przewodnicczy i homilię głosi – ks. bp Artur Miziński Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polskiionferencji Episkopatu Polstu PolskiiKonferen i Epi kop Polskiiji E iKonferencjcji Episkopatu Polskiiii
Powitanie pielgrzymów – Przeor Jasnej Góryg jp yy or Jasne óowitanie pielgr ó eor Jasnej GPowitanie pielgrzymów Przeor Jasnej GórPowitanie pielgrzym or Jasne óowitanie pielgrzymó – e ee e PP óó jit i iPowitanie pielgrzymów – Przeor Jasnej Góry
Komentarz liturgiczny – kss. Jan Mrowca – diecezja łomżyńskag zja ło yy Jan Mrowca – diecezja łomżyńsssomentarz litu ca – diecc an Mrowca – diecezja łomżyńskaenta . Jan Mrowtarz lit n Mrowca – diecezja łomżyńskKomentarz liturgiczny – k o oo g d–– ecee i j ł ż ńit iKomentarz liturgiczny – kss. Jan Mrowca – diecezjzja łomżyńska
Procesja z darami ołtarza –– delegacje: goście z Białorusi, Słowacji i Węgier,j cje: goście z Białorusi, Słowa ę ,ocesja z darami o d cje: g c e z orus cjc d elegacje: goście z Białorusi, Słowacji i Węgieesja z darami ołtarza : goście z Białorusi, Słowacji i WBProcesja z darami ołt l e: g ie z iałorusi ł i i ierPr z arami ołtarz oście z Białorusi, Słoocesja z daram o delegacje: goście z Białorusi, Słowacji i Węgd B–– delegacje: goście z Białorusi Słowacji i WęgieProce : goście z Bj ś i Bi ł i Sł ji i W ij d iProcesjsja z darami ołtarza –– delegacjcje: goście z Białorusi, Słowacjcji i Węgier,
przedstawiciele Spółek dziiałających w grupie PKP S.A.przedstawiciele Sp y p  PKP Sstawiciele Spó cych w grudstawiciele Spółek d ałających w grupieedstawiciele Spółe w grupie PKP S.A.wt łających w grupie PKP Aiirzedstawiciele Spółek dz pprzedstawiciele Spó gdstawiciele Spółek d e PKP S Aedstawiciele Spółe PKPó j h iiii iprzedstawiciele Spółek dziiiiałających w grupie PKP S.A.
Poświęcenie sztandarów Poświęcenie sztandarów
Po Komunii św. Akt zawierrzenia kolejarskich rodzinPo Komunii św. Akt zawierrzenia kolejarskich rodzin
Gra orkiestra kolejowa z Siedlec orkiestra ko jowa z S edlecGra orkiestra kolejowat iedlra orkiestra kolejowa z dedlee e ii t k l jGra orkiestra kolejowa z Siedlec
PodziękowaniePodziękowanie

Termin pielgrzymki w roku 2017: 
4–5 listopada

Kontakt:
608 017 384
608 669 285
697 042 516
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W sprzedaży

Na stronie wydawcy 

(www.elipsa.pl) oraz w księgar-

niach w większych miastach 

można już nabywać książkę 

„Dwie ukryte tragedie w cieniu 

atomowej apokalipsy”, 

wydaną pod patronatem ZZM.
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Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. 

przejęcie kontroli nad strategicznym środ-

kiem komunikacji publicznej, jakim była 

kolej, stanowiło nie lada wyzwanie dla II 

Rzeczypospolitej. Wszystkie linie kolejowe 

na terenie kraju udało się objąć zarzą-

dem państwowym do połowy 1922 roku. 

Władze państwowe podzieliły sieć na 9 

oddzielnych okręgów kolejowych, zarzą-

dzanych najpierw przez Ministerstwo Kolei 

Żelaznych, a potem Ministerstwo Kolei. 

W wyzwolonym kraju kolejnictwo roz-

wijało się dość powoli. W 1922 roku fa-

brykę lokomotyw w Chrzanowie opuszcza 

wprawdzie pierwszy polski parowóz Tr21, 

a 3 lata później Zakłady Cegielskiego w Po-

znaniu – ciężki parowóz Ty23, ale głównym 

hamulcem rozwoju jest brak uregulowanej 

sytuacji prawno-administracyjnej kolei. 

Kamieniem milowym rozwoju transportu 

szynowego okazało się powołanie w 1926 

r. na mocy rozporządzenia prezydenta RP 

przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwo-

we, którego funkcję zwierzchnika sprawo-

wał minister komunikacji. Stało się to na 

wyraźne żądanie marszałka Józefa Piłsud-

skiego – po przewrocie majowym w 1926 r. 

Strajk kolejarzy powstrzymał wówczas 

transporty wojsk rządowych jadące na 

odsiecz do Warszawy i utorował dojście 

do władzy obozu sanacji.

Wagę kolejnictwa na terenach Polski 

potwierdzają ówczesne słowa marszałka: 

„Aby podnieść kulturę i dobrobyt ludności 

trzeba jej dać dobrą komunikację”. I tak się 

dzieje: m.in. w 1927 r. utworzona zostaje 

Elektryczna Kolej Dojazdowa oraz zapada 

decyzja o budowie tunelu średnicowego 

w Warszawie, który został otwarty w 1933 

roku. W tym samym roku zakończyła się 

budowa Magistrali Węglowej, łączącej 

Śląsk z portem w Gdyni. 

W 1936 roku pierwsze linie zostają 

zelektryfi kowane systemem prądu stałe-

go 3000 V, a Fablok produkuje pierwsze 

„luxtorpedy”. Rok później prototypowy 

parowóz pospieszny Pm36 („Piękna He-

lena”) zdobywa pierwsze miejsce i złoty 

medal na wystawie w Paryżu. 

Ogółem do wybuchu II wojny światowej 

wybudowanych zostaje 1650 km nowych 

linii kolejowych. W 1939 roku polska sieć 

kolejowa liczyła 22 tysięcy kilometrów, 

z czego ok. 4 tys. km stanowiły linie wą-

skotorowe.  

 (raz)

90 lat PKP
Przedsiębiorstwo powstałe na mocy rozporządzenia 

prezydenta RP Ignacego Mościckiego 24 września 
1926 roku umożliwiło stworzenie spójnego systemu 
transportowego Polski po 123 latach zaborów. 
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Humor

Facet opowiada koledze:
– Idę sobie ulicą i nagle ktoś rzuca 

puszkę, która trafi a mnie prosto w głowę.
– I co w niej było?
– Nic.
– A w puszce?

•
Mąż do żony:
– Muszę ci się do czegoś przyznać. 

Jak się z tobą kocham, to myślę o innych 
kobietach.

– Ty świnio, jak możesz?! Ja kochając 
się z innymi ciągle myślę o tobie!

•
W restauracji gość pyta.
– Kelner, codziennie podajecie tu 

takie świństwo?
– Nie. W poniedziałki mamy zamknięte.

•
Spięcie na drodze. Wkurzony facet:
– Kobieto, robiłaś kiedyś prawo jazdy?!
– Więcej razy od ciebie, debilu!

•
Kowalscy postanowili pójść do opery. 

Ubrali się odświętnie, ustawili po bilety 
w kolejce pod kasą. Przed nimi gość 
zamawia: 

– Tristan i Izolda. Dwa poproszę... 
Kowalski jest następny: 
– Zygmunt i Regina. Dla nas też dwa!

•
Poranek. Facet na ciężkim kacu 

wgapia się w swoje lustrzane odbicie. 
Wreszcie stwierdza:

– Nie znam cię, ale cię ogolę.
•

Przychodzi baca do sklepu i pyta: 
– Jest kiełbasa? 
– Jest. Beskidzka – odpowiada sprze-

dawca 
– Bes cego?

•
Uradowany szef fi rmy opowiada dow-

cipy. Śmieją się wszyscy, oprócz jednej 
dziewczyny. Widząc to szef pyta czy ma 
poczucie humoru. Na co dziewczyna 
odpowiada:

– Poczucie humoru to ja mam, ale 
nie muszę się śmiać – jutro odchodzę.

Filatelistyka

Z okazji 140. rocznicy budowy magistrali podsudeckiej, 
Poczta Polska S.A. oddział Katowice wprowadziła 

do obiegu beznominałową kartkę pocztową wg projektu 
Mariusza Dymińskiego.

Nakład kartki to 

350 sztuk. Dodatkowo 

w Urzędzie Pocztowym 

Kędzierzyn-Koźle 4 

stosowany był datow-

nik okolicznościowy, 

także jego autorstwa. 

W części grafi cznej da-

townika przedstawiono 

parowóz. Jaki typ, wie 

chyba tylko projektant 

(można domyśleć się, że chodziło mu o Ty51). Jedno co jest pewne to układ osi 

1-5-0.  (amur)

Fraszki Jerzego Szulca

OKAZJA 

Bezrobotne ptaszki 
– jazda do roboty
Zrobienie pisklaka
– premia pięćset złotych.

WPŁYW 

Chamieje i dama
Gdy męża ma chama.

AUTOBUS 

Na przystanku 
na żądanie
Podnieś rękę… 
to ci stanie.

Modelarstwo

Kolega Dawid ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Katowicach swą modelarską pa-
sję realizuje w bardzo oryginalny sposób. Modele taboru kolejowego buduje z klocków 
Lego. Budowa modelu SM42 zajęła ok. pół roku i pochłonęła elementy z kilku różnych 
zestawów oraz pojedyncze sztuki wyszukiwane na portalach aukcyjnych.  Fot. G. Moc



 BIULETYN ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH W POLSCE
 Wydawca: Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
 ul. Grójecka 17, 02–021 Warszawa, tel. (22) 474 26 15, fax (22) 474 26 16, tel. kol. 922 474 26 15 lub 16
 e-mail: rkzzm@wp.pl
Zespół redakcyjny: Rafał Zarzecki (redaktor naczelny), Adam Murawski, Grzegorz Moc.
Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, a także zmiany tytułów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji i ogłoszeń płatnych. 
 Na okładce:  Fot. G. Moc

Rozwiązania krzyżówki nr 10 prosimy nadsyłać do 6 listopada 2016 r. pod adresem: Grójecka 17, 02–021 Warszawa lub mailem: rkzzm@wp.pl
z dopiskiem „Krzyżówka nr 10”. Za prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę – gadżety związkowe, które wyślemy pocztą. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 9: „Człowiek na torze”. Nagrodę – pobyt weekendowy dla dwóch osób w wybranym ośrodku Natury Tour 
– wylosował Andrzej Muś z Łaz. Gratulujemy. Informację prześlemy pocztą.

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dołączenie pisemnej zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. 

krzyżówka nr 10 po godzinach 19
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z wyżywieniem


