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Dla pracowników  PKP Cargo za-
trudnionych  na dzień 1 września br. 
i wynagradzanych wg ZUZP – pod-
wyżka w wysokości 180 zł brutto 
średnio na jednego zatrudnionego  
(w przeliczeniu na pełen etat).Środki 
na pochodne od wynagrodzenia za-
sadniczego zostaną zabezpieczone 
na poziomie budżetu spółki – zapi-
sano w porozumieniu, pod którym z 
ramienia ZZM podpisał się przewod-
niczący Sektora Przewozów Towa-
rowych Tomasz Pietrek.

Dla wynagradzanych wg uchwa-
ły zarządu PKP Cargo wysokość 
wynagrodzenia zostanie ustalo-
na na podstawie indywidualnego 
wskaźnika pracownika i przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
zysku w IV kwartale 2013 r. oraz 

Strona związkowa pismem  
z 16 maja wysunęła postulat 
podwyżek wynagrodzeń za-
sadniczych od 1 lipca 2018 r. 
w wysokości 550 zł dla wyna-
gradzanych wg ZUZP i 990 zł 
– dla wskaźnikowców.  Spółka 
dąży do wprowadzenia syste-
mu opartego o wynagrodzenie 
zasadnicze i  premię motywa-
cyjną. Strona pracodawcy nie 
skłania się do podwyżek sys-
temowych, zaproponowała  
14 czerwca nagrodę w wysokości 
150 zł na pracownika w skali mie-
siąca. Związki zawodowe wyrazi-
ły stanowisko, że do czasu wpro-
wadzenia podwyżki wynagrodzeń 
są w stanie zaakceptować premię 
w wysokości 550 zł miesięcznie  
+ średnie pochodnych w spółce 
od 1 lipca br. dla każdego pra-
cownika (wynagradzanego wg 
wskaźnika i ZUZP).  Termin na-
stępnego spotkania wyznaczono 
na 10 lipca.                                       

Kompromis płacowy w PKP Cargo Bez 
porozumienia w ICNa mocy porozumienia z 15 czerwca między zarzą-

dem spółki a związkami zawodowymi u największego 
przewoźnika towarowego wdrożona zostanie podwyżka 
wynagrodzeń z dniem 1 września br. Natomiast z wyna-
grodzeniem za czerwiec zostanie wypłacona premia.

podwyżka 145 zł brutto średnio na 
jednego zatrudnionego (w przelicze-
niu na cały etat).

Ponadto wraz z wynagrodzeniem 
za czerwiec pracownicy spółki otrzy-
mają jednorazową premię w wysoko-
ści 250 zł brutto.

Strony porozumienia zadeklaro-
wały chęć podjęcia rozmów na temat 
zwiększenia wysokości gratyfikacji na 
Święto kolejarza oraz podjęcia dzia-
łań na temat wzmocnienia systemu 
motywacyjnego, a także zarekomen-
dowały wprowadzenie podwyżek w 
spółkach Grupy PKP Cargo na ana-
logicznych zasadach, o ile będzie to 
ekonomicznie uzasadnione.

Porozumienie z 15 czerwca koń-
czy procedurę dialogu społecznego 
wszczętego postulatem płacowym 
wysuniętym 9 kwietnia br.               

PS Pod semaforem

Jan Guz, przewod-
niczący OPZZ, za 
kolejny mandat zaufania 
delegatów w wyborach 
na szefa największej 
konfederacji związków 
zawodowych w Polsce.

Rafał Milczarski, 
prezes PLL LOT, za 
„bolszewickie metody” 
i zwolnienie z pra-
cy przewodniczącej 
Związku Zawodowego 
Personelu Pokładowe-
go i Lotniczego.
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W PKP Intercity spo-
tkanie w ramach dialogu 
społecznego 14 czerwca 
zakończyło się brakiem po-
rozumienia.
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Kajetan Komar – Komarowski, 
prezes firmy Lex Secure od ponad 
roku zapewniającej obsługę praw-
ną dla członków związku, omówił 
działania prawników, przywołując 
konkretne przykłady. Dzięki szyb-
kiej reakcji po incydencie w Boro-
wie udało się zapobiec osadzeniu 
maszynisty na 3 m-ce. Pozytywnie 
zakończyła się interwencja ws. ma-
szynisty z SKM w Trójmieście (patrz 
str. 13 – przyp. red). Prezes Lex Se-
cure podziękował maszynistom in-
struktorom, których fachowa wiedza 
i doskonała współpraca z zespołem 
adwokackim była nieoceniona przy 
sprawie. 

Kancelaria reprezentuje również 
naszego osadzonego kolegę Toma-
sza. Niestety, sąd odrzucił kolejny 
wniosek o wcześniejsze zwolnienie 
z odbywania kary wiezienia. Przygo-
towywany jest następny.  

W związku z rosnącą liczbą zapy-
tań o porady prawne oraz zgłoszo-
nymi prośbami o kontakt z zespołem 
adwokackim kancelaria przygoto-
wała unikatową ofertę skierowana 
do członków ZZM. Trwają przygoto-
wania do uruchomienia usługi wide-
oczatu z adwokatem prowadzącym 
konkretną sprawę. Bywa, że oprócz 
otrzymania pisemnej odpowiedzi 
na zapytanie osoba korzystająca  
z usługi ma dodatkowe pytania bądź 
potrzebę konsultacji z prawnikiem. 
Często ze względu na odległość nie 
jest to możliwe osobiście, stąd wyj-
ście naprzeciw oczekiwaniom. O de-
talach oferty poinformują przewodni-
czący organizacji zakładowych ZZM.

Z prac Rady Krajowej
Posiedzenie Rady Krajowej ZZM 5 czerwca poświęcone było sytuacji w spółkach  

kolejowych oraz działaniom związku. 

Podczas posiedzenia omówiono 
przygotowania do turnieju piłki noż-
nej.  Mieczysław Kubiszyn odpo-
wiadający za organizację imprezy 
w obecności zebranych wylosował 
grupy (patrz  str. 14 – przyp. red). 
Regulaminową nowinką jest wy-
równanie szans każdego zespołu.  
W grupach eliminacyjnych liczą-
cych 4 drużyny (ogółem zgłosiło się  
18 ekip)  mecze będą trwały nieco 
dłużej niż w tych z pięcioma. No-
wością jest również regulacja doty-
cząca konsekwencji otrzymywania 
przez zawodników kartek. 

Rada jednogłośnie zaakceptowa-
ła skład delegacji ZZM na jesienny 
kongres ALE. Oprócz prezyden-
ta Leszka Miętka udział wezmą 
w nim wiceprezydenci Krzysztof 
Ciećka i Sławomir Centkowski oraz 
przewodniczący Krajowej Komisji 

Rewizyjnej ZZM Marek Woźniak. 
Dostosowaniu się do  rozporzą-

dzenia o ochronie danych osobo-
wych (RODO), służy przyjęta przez 
Radę Krajowa  uchwała, która czy-
ni wiceprezydenta  Centkowskiego 
osobą odpowiedzialną za nadzór 
nad bezpieczeństwem danych w na-
szej organizacji. 

Ponadto omawiano Kongres 
OPZZ,  przygotowania do obchodów 
100-lecia istnienia ZZM  oraz orga-
nizacje szkolenia dla społecznych 
inspektorów pracy we Wrocławiu.  

Na zakończenie prezydent Mię-
tek podziękował za zaangażowanie  
w zbieranie podpisów pod zgłosze-
niami kandydatów na reprezen-
tantów strony społecznej w radach 
nadzorczych spółek PKP S.A. oraz 
Przewozy Regionalne.                           

PS
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Warszawa, dnia 04.06.2018r.

Deklaracja poparcia Jarosława Sromała
na przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej

Spółki Przewozy Regionalne

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz:
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
Związek Zawodowy Solidarność 80
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru
Krajowa Sekcja Kolejarzy Związku Zawodowego Kontra

deklarują poparcie dla kolegi Jarosława Sromała, jako wspólnego kandydata  
w wyborach na przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej Przewozy Regionalne  
Sp. z o.o.

Apelujemy do wszystkich członków naszych Związków Zawodowych o czyn-
ne wsparcie kandydata na listach poparcia i podczas procedury głosowania.

Kolega Jarosław Sromała posiada ponad 30-letni staż pracy na kolei oraz 
wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Załogi, w tym w spółce Przewozy  
Regionalne. Gwarantuje otwartość i współpracę w zakresie reprezentowania intere-
sów pracowniczych w Radzie Nadzorczej Spółki PR.

Szukamy archiwaliów
Cały czas poszukujemy 

archiwalnych materiałów 
na potrzeby specjalnej 
publikacji, którą planuje-
my wydać w 2019 roku -  
na stulecie  ZZM.

Interesują nas  wszelkie archi-
walne dokumenty, typu  legityma-
cje członkowskie czy wydawnictwa 
książkowe,  zdjęcia ludzi, obiektów 
oraz/lub informacje naprowadza-
jące  na właściwy trop. Być może 
w Waszych domach nadal prze-

chowywane są  „skarby” związane 
z historią ZZM, nawet z okresu II 
Rzeczypospolitej.

Gwarantujemy zwrot materiałów 
po zeskanowaniu lub sfotografowa-
niu. Można także przysyłać skany 
czy 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 25 15 Pierwszy znaczek ZZM 

(1989 r.) Razem utrwalmy przeszłość !



Gehenna trwa…

Wybory 
do rady PR

Podziękowanie

Sąd 30 maja po raz kolej-
ny odrzucił apelację w sprawie 
przedterminowego zwolnienia 
maszynisty odbywającego karę 
więzienia za nieumyślne spo-
wodowanie katastrofy kolejowej  
w Babach.

Nasz kolega został skazany na 
karę 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia 
wolności.  Internetowy licznik dni 
spędzonych w celi przez maszyni-
stę nadal niestety będzie działać. 
Przekroczył właśnie liczbę 700.     
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Dziękuję za  wsparcie mojej kan-
dydatury w wyborach przedstawicie-
la załogi  w Radzie Nadzorczej PKP 
SA.  Wasze wielkie zaangażowa-
nie daje wielką siłę i motywację do 
dalszych działań. Dołożę wszelkich 
starań, by Polska Kolej była coraz 
bardziej przyjazna dla Pracowników 
i Klientów.                                        

Leszek Miętek
Prezydent ZZM

Dobry człowiek 
na trudne czasy

•  Starszy maszynista trakcji spalinowej i elektrycznej,  
na kolei od 1981 roku

•  Od początku pracy na kolei budował struktury ZZM,  
m.in. uczestnik słynnej głodówki na Dworcu Centralnym

•  Przewodniczący MNZZM w Toruniu
•  Pracował jako członek komisji rewizyjnych na różnych szczeblach 

– sekcyjnym i zakładowym
•  Skuteczny negocjator, z wieloletnim doświadczeniem 

w reprezentowaniu interesów Załogi
•  Przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PR  

poprzedniej kadencji

JAROSŁAW SROMAŁA
KANDYDAT
NA PRZEDSTAWICIELA ZAŁOGI
W RADZIE NADZORCZEJ
PRZEWOZY REGIONALNE SP. Z O.O.

Nasz kolega pełnił  już tę funkcję 
w mijającej właśnie kadencji rady  
i uzyskał nominację Rady Krajowej 
ZZM na kolejną. Wybory odbędą 
się już po zamknięciu numeru GM. 
Jeśli zarejestrowanych zostanie 
kilku kandydatów, co właściwie 
jest sprawą pewną, wybory odbę-
dą się w dniach 2-4 lipca. W radzie 
nadzorczej Przewozów Regional-
nych jest przewidziane tylko jedno 
miejsce dla przedstawiciela załogi. 
Prosimy o wzmożoną mobilizację  
i wsparcie naszego kandydata.    

Dobra, własna reprezen-
tacja w kluczowych gre-

miach to priorytetowa spra-
wa, szczególnie w kontekście 
budowy holdingu kolejowe-
go. W wyborach na przed-
stawiciela załogi w radzie 
nadzorczej spółki Przewozy  
Regionalne kandydatem ZZM 
jest Jarosław Sromała. 
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Z ramienia ZZM umowę podpisali  
23 maja prezydent ZZM Leszek Miętek 
i wiceprezydent Krzysztof Ciećka. Ge-
nerali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń 
SA to podmiot z Grupy Generali, wio-
dącej na rynku ubezpieczeniowo-finan-
sowym. Firma działa od 185 lat. W na-
szym kraju Grupa Generali jest obecna 
od 1999 roku. 

Najważniejsze zalety 
programu to:

• szeroki zakres ubezpieczenia w ra-
zie choroby (aż 42 jednostki choro-
bowe) lub wypadków, trudny do uzy-
skania w polisach indywidualnych, 

Nowa oferta  ubezpieczenia
We współpracy z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Polish  

Brokers Grup powstał atrakcyjny Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla 
Członków Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz Członków Ich  
Rodzin. W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. – dla nowo wstępujących bez karen-
cji! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, którą dysponują prowadzący ubezpieczenia.

• dzienne świadczenie za każdy dzień pobytu 
w szpitalu, już od 1 dnia pobytu (z powodu nie-
szczęśliwego wypadku) lub 3 dnia (z powodu 
choroby) oraz dodatkowa wypłata za każdy dzień 
pobytu na OIOM-ie (do 5 dni),

• możliwość włączenia do ubezpieczenia Twoich 
bliskich (Współmałżonek lub Partner oraz pełno-
letnie Dzieci),

• definicja Współmałżonka rozszerzona o Partnera 
życiowego we wszystkich ryzykach,

• możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpiecze-
nia po ustaniu zatrudnienia,

• szybki tryb likwidacji roszczeń – online oraz te-
lefonicznie. Roszczenie można również zgłosić 
w tradycyjnej formie - wysyłając stosowne doku-
menty do Towarzystwa,

• konto on-line Pracownika umożliwiające m.in. 
zmianę Uposażonych, zmianę danych tele-adre-
sowych, wydrukowanie certyfikatu oraz spraw-
dzenie zakresu ubezpieczenia.
Aby korzystać z ubezpieczenia Generali koniecz-

ne jest wypełnienie  deklaracji przystąpienia (moż-
na ją otrzymać od osób prowadzących ubezpiecze-
nia w organizacjach), którą składamy w dziale kadr 
zakładu pracy. Złożona do 25 danego miesiąca 
skutkuje objęciem ubezpieczeniem członków ZZM 
(a także oczywiście członków rodziny) od 1 dnia na-
stępnego miesiąca.                                               

(raz)
Szczegóły 

u prowadzących ubezpieczenia.
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Posiedzenie SPT

Z prac ALE

W posiedzeniu Sektora Przewozów Towarowych 7 czerwca 
udział wzięło kierownictwo PKP Cargo -  Czesław Warsewicz, 
członek zarządu Zenon Kozendra oraz dyrektor biura utrzy-
mania przewozów Zbigniew Prus.

Głównymi tematami spotkania prowadzonego przez przewodniczące-
go SPT Tomasza Pietrka były kwestie bezpieczeństwa oraz organizacji 
czasu pracy maszynistów. Zebrani zgłaszali uwagi dotyczące obowiąz-
ków służbowych, problemów, wątpliwości oraz nieprawidłowości, które 
zostały odnotowane i według zapewnień mają być wzięte pod lupę.

Prezes Warsewicz odpowiadając na pytania potwierdził, że trwają 
prace nad  zwiększeniem efektywności  zarządzania w spółce i po-
wstrzymaniem migracji maszynistów, związanej z kwestiami finan-
sowymi. Jak powiedział,  opracowanie systemu motywacyjnego ma 
zapewnić pracownikom godne wynagrodzenie na wykonywaną pracę. 
Zaznaczył, że przewoźnik przestrzega regulacji dotyczących czasu 
pracy, a praca w nadgodzinach nie jest w interesie spółki i kierownic-
two nie chce by była motywacją (finansową) dla pracowników. 

Poruszony został również temat zabezpieczenia lokomotyw przed 
wtargnięciem osób nieuprawnionych. W tej kwestii trwają prace nad 
opracowaniem odpowiedniego systemu.                                            

W hiszpańskiej Segovii  
w dniach 31 maja-3 czerwca odby-
ło się posiedzenie zarządu Autono-
micznych Europejskich Związków 
Zawodowych Maszynistów ALE. 
Agenda obejmowała m.in. omówie-
nie spraw związanych z IV Pakie-
tem Kolejowym, czyli liberalizacją 

PKP SA. Uchwa-
łą walnego zgro-
madzenia akcjo-
nariuszy 7 maja 
wprowadzone zo-
stały zmiany w ra-
dzie nadzorczej 
Polskich Kolei Pań-

stwowych SA. W jej skład został powo-
łany Andrzej Kensbok, który objął funk-
cję przewodniczącego tego gremium. 

Jak poinformowała PKP SA, nowy 
szef rady od początku swojej kariery 
zawodowej związany jest z działalno-
ścią biznesową - w międzynarodowych 
korporacjach, firmach produkcyjnych, 
konsultingowych, a także z prowadze-
nia własnej działalności. Prowadził pro-
jekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, 
łączenia spółek, budowania zespołów, 
a także reorganizacji produkcji i rozwo-
ju sprzedaży, realizowane w Polsce i za 
granicą. Od marca 2017 pełni funkcję 
wiceprezesa Agencji Rozwoju Prze-
mysłu S.A. Jest również przewodni-
czącym Rady Programowej Polskiego 
Towarzystwa Gospodarczego.

Absolwent Wydziału Filozofii Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
i studiów MBA w szkole INSEAD we 
Francji.

Poprzedni przewodniczący rady, 
profesor Mirosław Chaberek pozosta-
je w jej składzie. Odwołany Paweł So-
snowski trafił do PKP Cargo.

PKP PLK SA. Na 
posiedzeniu 29 maja 
rada nadzorcza za-
rządcy infrastruktury 
podjęła uchwały ws. 
powołania kierow-
nictwa spółki. Na 
stanowisko preze-
sa - Ireneusza Mer-

chel, wiceprezesa – dyrektora ds. eks-
ploatacji  Marka Olkiewicza, członka 
zarządu – dyrektora ds. finansowych  
i ekonomicznych Radosława Celiń-
skiego, członka zarządu – dyrektora 
ds. utrzymania infrastruktury Piotra 
Majerczaka, członka zarządu – dy-
rektora ds. realizacji inwestycji Arnol-
da Bresch. Ww. uchwały obowiązują  
z dniem odbycia walnego zgromadze-
nia PKP PLK SA.                                               

 

Personalia

rynku przewozów pasażerskich 
w Europie, ustaleniem stałego 
reprezentanta ALE przy Parla-
mencie Europejskim  w Brukseli, 
poprawę komunikacji wewnątrz 
organizacji oraz przygotowania 
do październikowego Kongresu 
ALE.              
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Obradujący w dniach 24-25 
maja w Warszawie Kongres po 
kwestiach formalno-organizacyj-
nych rozpoczął się od wystąpienia 
sprawozdawczego przewodniczą-
cego OPZZ. Odwołał się w nim 
m.in. do podmiotowości, idei i ce-
lów działania. - Nie podpisaliśmy  
z nikim lojalki. Jesteśmy samorządni  
i niezależni. Mówimy prawdę prosto  
w oczy, niekiedy gorzką, ale za-
wsze jesteśmy odpowiedzialnymi 
i godnymi zaufania partnerami. 
OPZZ jest reprezentatywną orga-
nizacją związkową nie tylko z na-
zwy i  orzeczenia sądu. Działamy  
w większości zakładów pracy, 
szkół, szpitali, jednostek admini-
stracyjnych i usług publicznych. 
Mamy więc pełny mandat społecz-
ny by występować w imieniu pra-
cujących – mówił Jan Guz. 

Wodzu, prowadź!

Wśród dokonań przewodniczą-
cy 600 tys. centrali wymienił m.in. 
częściową zmianę prawa pracy, 
postulowaną przez OPZZ. - Z na-
szej inicjatywy Trybunał Konstytu-
cyjny przyznał prawo osobom za-
trudnionym na umowach cywilnych 
do zrzeszania się w związkach za-
wodowych. To nasz ogromny suk-
ces, chociaż rząd przedłuża wpro-
wadzenie ustaw wykonawczych  
w tym zakresie. Zablokowaliśmy 
wiele niekorzystnych zmian w pra-
wie pracy. Opracowaliśmy projekt 
ustawy wydłużenia urlopu wypo-
czynkowego do 32 dni, przedło-
żyliśmy propozycje ogranicze-
nia przewlekłości postępowania  
w sądach pracy – przypominał 
zgromadzonym Jan Guz, które-

Polska potrzebuje 
wyższych płac!
Takie motto towarzyszące obradującemu w Warszawie IX Kongresowi Ogólnopol-

skiego Porozumienia Związków Zawodowych zostało skierowane do rządu. Kongres 
powierzył na kolejną kadencję funkcję przewodniczącego OPZZ Janowi Guzowi,  przyjął 
program na lata 2018-22, poprawki do statutu, a także ustosunkował się do bieżących 
zjawisk społecznych.

go delegaci 
zgłosili  jako 
j e d y n e g o 
kandydata na 
funkcję szefa 
OPZZ na ka-
dencję 2018-
22. A po chwili 
mu ją oficjal-
nie powierzy-
li. Jako jeden 
z pierwszych 
z gratulacja-
mi pospieszył 
Luca Vincen-
tini, sekretarz 
g e n e r a l n y 
Europejskiej 
K o n f e d e r a -
cji Związków 
Zawodowych, 
który przed-
stawił plan 
wspó lnego , 
europejskie-
go działania 
na najbliższy 
czas oraz 
lata. Zgodził się z delegatami Kon-
gresu, że konieczne jest wyrówny-
wanie zarobków w Europie, a ha-
sło „Europa potrzebuje wyższych 
płac” dotyczy nas wszystkich. 

Dodajmy jeszcze, że przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej OPZZ 
został Jarosław Czarnowski. 

Priorytety 2018-22

Nowo wybrany przewodniczący 
przedstawił priorytety OPZZ w no-
wej kadencji. I tak są nimi:
1.Szybszy wzrost wynagrodzeń. 
2.Zwiększenie przejrzystości wy-

płacania płacy minimalnej po-

przez wyłączenie z płacy mi-
nimalnej wszystkich dodatków  
z wynagrodzenia minimalnego. 

3.Potrzebę zmniejszenia rozwar-
stwienia dochodowego poprzez 
zwiększenie progresji podatko-
wej i wprowadzenie dodatko-
wych stawek podatku PIT.

4.Działania na rzecz stabiliza-
cji zawodowej pracowników,  
w tym wzmacnianie związkowego  
i państwowego nadzoru nad wa-
runkami pracy. 

5.Wprowadzenie do polskiego 
prawa pracy rozwiązania sprzy-
jającego zatrudnieniu osób star-
szych, których doświadczenie  

fotoreportaż



i umiejętności powinny być wy-
korzystywane na rynku pracy.

6.Realizację corocznego zwięk-
szania nakładów finansowych na 
ochronę zdrowia oraz edukację 
ze środków publicznych.

7.Poprawę wsparcia instytucjonal-
nego dla rodzin wychowujących 
dzieci, w tym lepszą dostępność 
różnych form pomocy oraz wdra-
żanie dalszych rozwiązań uła-
twiających godzenie życia zawo-
dowego i rodzinnego.

8.Działania na rzecz znaczącego 
podwyższania progów dochodo-
wych uprawniających do świad-
czeń rodzinnych i świadczeń  
z pomocy społecznej z mechani-
zmem ich corocznej waloryzacji. 

9.Wydłużenie urlopu wypoczynko-
wego do 32 dni, co, w sytuacji 
przepracowania Polek i Polaków, 
pomoże w pełniejszej regene-
racji sił pracownika po okresie 
wykonywania przez niego pra-
cy, zmniejszy ryzyko wypadków 
przy pracy, zwiększy satysfakcję 
z pracy, a w konsekwencji wydaj-
ność. 

10.Działania zorientowane na sys-
tematyczne zmniejszanie tygo-
dniowego wymiaru czasu pracy  
z zachowaniem tego samego 
wynagrodzenia początkowo do 
38, a następnie do 35 godzin.

11.Dążenie, w ramach walki z dum-
pingiem socjalnym i płacowym 
w Unii Europejskiej, do równego 
traktowania wszystkich pracowni-

fotoreportaż10



ków w Unii Europejskiej, m.in. po-
przez wprowadzenie do polskie-
go i europejskiego prawa zasady 
równej płacy za tę samą pracę.

12.Promowanie, w ramach szer-
szego programu rewitalizacji 
związków zawodowych, metod 
organizowania pracowników 
wśród organizacji członkowskich 
OPZZ oraz wsparcie meryto-
ryczne podejmowanych inicjatyw 
ukierunkowanych na organizo-
wanie pracowników w związkach 
zawodowych i zwiększanie ich 
potencjału.
Naczelnym postulatem OPZZ 

na lata 2018-2022 jest jednak 
zwiększenie płac pracowników 
w Polsce. Jego realizacja będzie 
miała wieloaspektowe, krótko- 
i długoterminowe korzyści, wy-
rażające się między innymi po-
przez:
• poprawę warunków życia pra-

cowników i ich rodzin;
• wzrost popytu wewnętrznego  

i powiązanego z nim wzrostu no-
wych miejsc pracy;

• zwiększenie wpływów podat-
kowych do budżetu państwa,  
a więc poprawę finansowania ta-
kich usług publicznych jak ochro-
na zdrowia i edukacja;

• wyższe emerytury.

Branża Transport

Wystąpienia składali także sze-
fowie branż. Przewodniczący Bran-

ży Transport OPZZ Leszek Miętek 
(wszedł w skład Prezydium Kongre-
su i przez pewien czas prowadził 
obrady)  przyrównał w swoim wystą-
pieniu tę dziedzinę usług do układu 
krwionośnego państwa. - Gdy ten 
układ szwankuje, zaczyna szwanko-
wać cały organizm. Wszyscy wiemy 
czym to finalnie grozi - powiedział. 
Oprócz dokonań minionej kadencji 

fotoreportaż 11

mówił także o bolączkach życia za-
wodowego i związkowego, przeja-
wiających się realną utratą pracy za 
obronę interesów i praw pracowni-
czych (sytuacja w PLL LOT), czy po-
zbawianiem wolności - w kontekście 
wtrącania do więzienia kolejarzy,  
z których robi się kozłów ofiarnych 
po wypadkach.                                     

(raz)

Wyróżnienia:

Złota Honorowa Odznaka za zasługi dla OPZZ: Urszula Michalska 
i Dariusz Potyrała. 

Srebrna Honorowa Odznaka za zasługi dla OPZZ: Tomasz Dybek, 
Wanda Kołtunowicz, Marek Petrykowski, Mirosława Piasko i Tomasz Podolski. 

Nagrody OPZZ za wzorowy dialog społeczny w firmie:  
Zakład Usług Handlowych „Robico” w Warszawie, Michelin Polska S.A. 

w Olsztynie oraz „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach.

Nagroda dziennikarska OPZZ za promocję związków zawodowych 
i dialogu społecznego - redaktor Bożena Wiktorowska. 
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Do: Premier 
Mateusz Morawiecki, 

Przewodniczący 
Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosław Kaczyński; 

Mikołaj Wild, 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Infrastruktury; 

rafał Milczarski, 
Prezes PLL LOT 

Domagamy się przywrócenia do pracy Moniki Żelazik, przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu 
Pokładowego i Lotniczego PLL LOT, zwolnionej w ramach represji za działalność związkową, przygotowy-

wanie strajku i organizację protestu przeciwko „śmieciówkom” i łamaniu praw pracowniczych w LOT.
Działalność w związkach zawodowych i prawo do strajku art. 59 Konstytucji RP. 

Bez wolnych związków zawodowych nie ma wolnej Polski!
Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy Moniki Żelazik! Dość represji za działalność 

związkową! Domagamy się odwołania prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego! 
Czas skończyć z łamaniem prawa pracy w państwowych spółkach!

28 V 2018, ustnie, bez wręczenia wypowiedzenia, zwolniona została Monika Żelazik, 
przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego PLL LOT. 

Oficjalnym powodem jest „działanie na szkodę firmy”.

Monika Żelazik miała stanąć na czele strajku przeciwko śmieciowemu zatrudnieniu u narodowego prze-
woźnika. Kierownictwo kontrolowanej przez Skarb Państwa spółki stosuje nielegalne represje za działalność 

związkową. Wyrzucenie przewodniczącej związku jest próbą zastraszenia pracownic i pracowników LOT.
Planowany strajk w PLL LOT wymierzony był przeciwko umowom śmieciowym, represjom za przynależ-

ność do związków zawodowych i łamaniu prawa pracy. Piloci wypychani są na samozatrudnienie. 
Pracując poza kodeksem pracy, nie mają prawa do L4, więc muszą latać z katarem i gorączką. 

To stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pasażerów i załogi.

Polskie prawo – napisane w interesie silniejszych i bogatszych – ma w poważaniu demokrację. 
Na wniosek zarządu spółki sąd w Warszawie zakazał przeprowadzenia strajku, 

mimo że w referendum opowiedziało się za nim 807 pracowników, a przeciw było tylko 73.
Mikołaj Wild, protegowany Mateusza Morawieckiego i sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, 

stwierdził, że pracownicy odpowiedzialni za nawoływanie do strajku powinni zostać pociągnięci do odpowie-
dzialności za straty. Rafał Milczarski, prezes spółki z politycznego nadania, 

groził protestującym konsekwencjami dyscyplinarnymi.

W Polsce prawa pracownicze, w tym prawo do strajku i zrzeszania się w związkach zawodowych, 
są łamane na każdym kroku. Tym bardziej oburzające jest, że folwarczne stosunki pracy panują w pań-

stwowej spółce PLL LOT. Rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny pokazuje, 
co kryje się za jego „prospołeczną” maską.

Widzimy, na czym będzie opierać się narodowy kapitalizm, który nad Wisłą chce budować
 Mateusz Morawiecki. Na wyzysku, śmieciowym zatrudnieniu, łamaniu praw pracowniczych 

i represjach za działalność związkową. Monika Żelazik to Anna Walentynowicz IV RP. Tak wtedy, 
jak i teraz, władza wyrzuca z pracy działaczki związkowe za to, że ośmielają się stawić czoła wyzyskowi.
Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i prawo do strajku gwarantuje art. 59 Konstytucji RP. 

Pamiętajmy, że właśnie o to walczyła pierwsza „Solidarność”, 
na którą tak chętnie dzisiaj powołują się rządzący.

Link do petycji w tej sprawie poniżej. Prosimy o podpisywanie i przekazywanie dalej informacji o petycji.
https://naszademokracja.pl/petitions/o-przywrocenie-moniki-zelazik-do-pracy
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Sąd po stronie maszynisty
Bulwersująca, „głośna” sprawa maszynisty  SKM w Trójmieście znalazła pozytywny 

finał w sądzie. Nie zmienia to faktu, że absurdalnie obwiniony kolega musiał się tam 
w ogóle stawić, a za nadgorliwość policjantów  zapłacimy wszyscy, jako podatnicy.

„W dniu 17.08.2017 r. ok. godz.  
0.40 w Kartuzach na ul. Dworcowej ha-
łasem zakłócał spoczynek nocny w ten 
sposób, że będąc maszynistą pojazdu 
szynowego, pozostawił go na torach 
trakcyjnych z włączonym silnikiem 
czym zakłócił spoczynek nocny miesz-
kance miasta, tj. o czyn  z art. 51§1 Ko-
deksu wykroczeń”. Tak wyglądał opis 
czynu sporządzony przez Komendę 
Powiatową Policji w Kartuzach.  

Na podstawie ww. wniosku  nasz 
kolega starszy maszynista PKP SKM 
w Trójmieście Józef Kuchta stawił się 
w charakterze obwinionego  18 maja 
br. na sali Sądu Rejonowego w Kar-
tuzach. Tylko dlatego, że nie wyłączył 
silnika na swoim pojeździe kolejowym.  
W geście solidarności salę sądu po 
brzegi wypełnili maszyniści  SKM.

Wykonując czynności służbowe  ma-
szyniści bywają całkiem często naraże-
ni na różne niespodziewane sytuacje. 
Wpisują się one w ryzyko wykonywane-
go zawodu.  Interwencji stróżów prawa 
z żądaniem łamania przepisów kolejo-
wych, którzy siłą próbują wtargnąć na 
pojazd kolejowy trudno sobie wyobrazić. 
A jednak… Niestety, ale taka właśnie sy-
tuacja miała miejsce.  Dla naszego ko-
legi zakończyła się w sądzie, dodajmy 
pozytywnie.  Po wnikliwej analizie doku-
mentacji dostarczonych przez obronę, 
na podstawie obowiązujących przepisów 
Sąd Rejonowy w Kartuzach nie miał naj-
mniejszych wątpliwości w  uzasadnieniu 
swojej decyzji. Nieprawomocnym wyro-
kiem umorzył postępowanie.     

Szkoda jednak, że swoich praw my 
maszyniści musimy dochodzić na drodze sądowej. 
Jeszcze większa szkoda i żal, że to maszynista wystę-
puje w charakterze obwinionego, a swoją niewinność 
trzeba udowadniać. Jesteśmy przekonani,  że opisana 
sytuacja zakończy absurdalne wysuwanie wniosków  
z oskarżeniami przez stróżów naszego prawa, a ma-
szyniści będą mogli koncentrować się na wypełnianiu 
swoich obowiązków bez dodatkowych stresów. Takich 
jak  np. procesy sądowe.                                                       

(KA)

 

Podziękowanie
  W imieniu własnym i maszynistów PKP SKM  

w Trójmieście dziękujemy kierownictwu spółki za 
zaangażowanie i profesjonalną obronę w osobie 
Pani Joanny Majcher Borkowskiej z kancelarii ad-
wokaci, radcy prawni „ Urbański, Ruciński, Majcher- 
Borkowska” sp.p.  obsługującą Spółkę PKP SKM  
w Trójmieście.   

  Krzysztof Apostel
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Czas futbolu
Przed nami długo wyczekiwane piłkarskie emocje. 

Na rosyjskich boiskach zawodowcy stanęli w szran-
ki by walczyć po raz 21 o Puchar Świata. Nasz XXI 
turniej o Puchar Prezydenta ZZM i Prezesa PKP S.A. 
odbędzie się w Kluczborku.

Grupa a
PR Szczecin
IC Centralny

IC Południowy
LHS

CT Centralny

Grupa B
PR Poznań

CT Północny
CT Zachodni
SKM Gdynia

CT Śląski

Grupa C
PR Bydgoszcz
CT Południowy

IC Północny
PKP SA

Grupa D
PR Rzeszów
IC Zachodni

Czechy
ŁKA

Turniej ZZM to jedna z najwięk-
szych imprez na Polskiej Kolei  
o charakterze rekreacyjno-inte-
gracyjnym. Bardzo mocno kibicu-
ję kolegom organizującym turniej  
w Kluczborku. Doskonale wiem jak 
wygląda to od kuchni, bo miałem 
zaszczyt organizować poprzedni, 
jubileuszowy, XX turniej w Szcze-
cinku. 

Wzięło w nim udział blisko 500 
osób. Rozgrywki były prowadzone 
na czterech boiskach. Zarezer-

wowaliśmy wszystkie dostępne 
w tym czasie miejsca noclegowe 
w Szczecinku. Do ostatniej chwi-
li liczyliśmy wolne łóżka. Miasto 
pękało w szwach, lokalne media 
mediów huczały o turnieju ZZM 
i kolejarzach. Zaangażowaliśmy 
wszystkich czynnych sędziów pił-
karskich z okolicy zrzeszonych 
w Zachodniopomorskim Związku 
Piłki Nożnej. Imprezie towarzyszył  
wysoki poziom piłkarski jak na 
amatorów, wspaniała atmosfera na 

trybunach, rewelacyjny biesiadny 
klimat podczas kolacji.

Właściciele sklepu nieopodal 
kompleksu boisk do dzisiaj pozdra-
wiają mnie na ulicy…  Taksówka-
rze co rusz dopytują o kolejną taką 
imprezę. Pozostało dużo miłych 
wspomnień, choć oczywiście zda-
rzały się chwile, że ciśnienie było 
bardzo wysokie. Mam nadzieję, że 
udawało się je ukryć przed uczest-
nikami turnieju. Wierzę, że szcze-
cinecki jest mile wspominany.

Mimo sentymentów ogarnia 
mnie radość, że w tym roku będę 
mógł się spotkać z kolegami jako 
uczestnik turnieju. Odświeżę zna-
jomości, pewnie nawiążę nowe. 
Będę mógł uczestniczyć we 
wszystkich wydarzeniach zwią-
zanych z turniejem. Może uda mi 
się strzelić bramkę (a przynajmniej 
będę się starał). Odliczam już dni. 
Do zobaczenia w Kluczborku.      

Andrzej Dawcewicz

XXi Turniej Piłki nożnej 
o Puchar Prezesa PKP Sa 
i Prezydenta Związku Zawodowego 
Maszynistów Kolejowych w Polsce

największe święto kolejarskiego futbolu
Stadion MKS Kluczbork, 28-29 czerwca



Konkurs na projekt sztandaru!
Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce ogłasza otwar-

ty konkurs na projekt nowego sztandaru Rady Krajowej ZZM w związku z przypadają-
cym w przyszłym roku 100-leciem naszej organizacji. 

Grupa D
PR Rzeszów
IC Zachodni

Czechy
ŁKA
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1. Celem konkursu jest wyłonienie projektu sztandaru Rady 
Krajowej ZZM, w związku ze 100-leciem założenia Związku 
Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

2. Organizatorem konkursu jest Związek Zawodowy Maszy-
nistów Kolejowych w Polsce.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Jest skierowany do 
wszystkich osób zajmujących się grafiką komputerową, arty-
stów-plastyków, rysowników etc.

4. Każdy z autorów może zgłosić dowolną liczbę projektów. 
Powinny one zawierać awers i rewers, których grafika pozosta-
je w gestii uczestnika konkursu. 

5. Nadesłane prace winny być własnością autorów.
6. Prace należy nadsyłać tradycyjną pocztą do siedziby 

Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejo-
wych w Polsce – ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa – w for-
mie nośnika  (pendrive, płyta) z projektem oraz wydruków lub 
e-mailem na adres rkzzm@wp.pl  , wpisując w temacie maila 
„Konkurs na nowy sztandar RK ZZM ” w plikach nie przekra-
czających 5 MB oraz w formie załączników do listu elektronicz-
nego. 

7. W treści maila/listu należy podać: Imię i nazwisko, adres 
autora, telefon kontaktowy, oświadczenie o posiadaniu praw 
autorskich do projektów oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu

8. Przesłane prace nie będą zwracane. 
9. Autor projektu nagrodzonego nagrodą główną przenosi 

bezpłatnie na Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych  
w Polsce majątkowe prawa autorskie. 

10. Zgoda na przeniesienie autorskich praw majątkowych 
do nagrodzonego projektu następuje poprzez zgłoszenie pro-

Na autorkę/a zwycięskiego projektu czeka atrak-
cyjna nagroda rzeczowa – wysokiej klasy smartfon 
Sony Xperia XZ2. Projekty zawierające awers i re-
wers sztandaru, wraz ze zgodą na ich udostępnienie 

na potrzeby konkursu, prosimy przesyłać do końca 
września 2018 roku na adres związku: ul. Grójecka 
17, 02-021 Warszawa, lub mailem: rkzzm@wp.pl  
z dopiskiem: Konkurs na nowy sztandar RK ZZM.

regulamin konkursu

jektu do konkursu i dołączenie oświadczenia, że uczestnik ak-
ceptuje warunki regulaminu. 

11. Projekty należy nadsyłać od 01.07.2018 do 30.09.2018r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Rady Krajo-
wej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

12. Oceny projektów dokona jury powołane przez organi-
zatora. Decyzje jury są ostateczne. Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Związku Zawodowego 
Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz w miesięczniku „Głos 
Maszynisty”.

13. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – wysokiej 
klasy smartfon – Sony Xperia Z 2. Nagroda nie podlega zamia-
nie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

14. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organi-
zatorów w okresie dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników 
konkursu.

15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkur-
su i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury 
konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub 
odwołania konkursu.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem 
przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez or-
ganizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz 
w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie 
danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 
z późn. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają 
swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora 
oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regula-
minu.

FOrMULarZ  ZGŁOSZeniOWy
Dane osobowe uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko…………............................................................................................................................................................….

Adres zamieszkania……........................................................................................................................................................…….

Adres do korespondencji/e-mail….............................................................................................................................................….

Numer telefonu kontaktowego…….............................................................................................................................................…

1. Oświadczam, że jako zgłaszający projekt do udziału w konkursie jestem jego wyłącznym autorem. Stwierdzam, iż praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 68, poz. 926 z późn. zm.), przez organizatora dla celów związanych z realizacja Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i akceptuje jego warunki.
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Bez tego tak gigantyczna inwestycja
 będzie miała jeszcze mniejszy sens, 

niż ma.
Sławomir Nowak, były minister infrastruktury, 
dla „Rynku Lotniczego”, 6.06.2018r.

Cytat miesiąca

Liczba miesiąca

Budowa Centralnego 
Portu Komunikacyjnego  

wymuszać będzie zamknięcie nie 
tylko Okęcia, ale też Modlina i Łodzi. 

Tyle tysięcy żółtych nakle-
jek informacyjnych z  indy-
widualnym numerem identyfi-
kacyjnym obiektu i telefonami 
alarmowymi naklejono na prze-
jazdach kolejowo-drogowych.  

14

Źródło: CBOS, badanie „Zainteresowanie wyborami  
samorządowymi i gotowość udziału w nich”, maj 2018 

Barometr
Jesienią tego roku odbędą się wybory samorządowe 

do rad gminnych, powiatowych i sejmików wojewódz-
kich oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Czy Pana(ią) wybory te:

Tegoroczne zawody odbyły się w miejscowości Krąg, 
nad Jeziorem Długim. Najlepszy okazał się w nich Jerzy 
Górski, któremu przypadł w udziale Puchar Przewodni-
czącego plus wędka. Na kolejnych, medalowych pozy-
cjach uplasowali się także Jerzy Urban i Marcin Wojtasik. 
Odebrali nagrody w postaci odpowiednio: podbieraka 
oraz siatki na ryby i kołowrotka – za największą rybę.    

(raz)
Fot. K. Block

Pucharowe wędkowanie
Miłośnicy wędkarstwa  - czynni ma-

szyniści i emeryci - rywalizowali  
1 czerwca  o Puchar Przewodniczącego ZZM  
w Zajączkowie Tczewskim Rafała Latu-
szewskiego. 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                  

                 http://kolejarz.org                            http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja                                                                   

                   

http://ktkdkk.pl 

 

 

 

Termin dostarczenia prac 

do 14 IX 2018 

na adres 

Kolejowego Towarzystwa Kultury 

31-150 Kraków ul. św. Filipa 6 
Informacje o konkursie 

tel. 12 634 59 50, 22 474 40 35, 501 415 633, 664 614 773 

e-mail: stow@kolejarz.org    ktk@ktkdkk.pl 

na stronie internetowej  http://kolejarz.org 
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Z cyklu stan infrastruktury PLK, w tym przypadku sygnalizatorów na szlakach 
kolejowych.  Linia 220, szlak Olsztyn – Gutkowo. Jak informuje Czytelnik, tar-
cza ostrzegawcza semaforowa od dłuższego czasu jest uszkodzona,  głowica 
tarczy połamana, powiązana drutami.

Inicjatorem powstania placówki 
był ówczesny naczelnik lokomo-
tywowni pozaklasowej Sucha Be-
skidzka Paweł Zaleski (przy dużym 
wsparciu Roberta Matuszyka, ów-
czesnego naczelnika zarządu trakcji 
i wagonów). Uroczyste otwarcie na-
stąpiło 11 czerwca 1993 r.  

Historyczny tabor gromadzony był 
od połowy lat 80. Ekspozycję urzą-
dzono na wolnym powietrzu. Obec-
nie Skansen Taboru Kolejowego  
w Chabówce dysponuje jedną z naj-
liczniejszych i najciekawszych pod 
względem liczby i typów kolekcją za-
bytkowego taboru. Najcenniejszym 
obiektem w zbiorach jest najstar-
szy zachowany parowóz w Polsce 
– tendrzak TKb-1479, wybudowany  
w 1878 r. w Berlinie.

W obiektywie
XXV lat 
skansenu
Skansen Taboru Kole-

jowego w Chabówce, 
którego właścicielem jest 
PKP Cargo, świętuje swo-
je ćwierćwiecze. 
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W obiektywie

Z cyklu stan infrastruktury PLK, w tym przypadku sygnalizatorów na szlakach 
kolejowych. Linia 220, szlak Olsztyn–Gutkowo. Jak informuje Czytelnik, tarcza 
ostrzegawcza semaforowa od dłuższego czasu jest uszkodzona, głowica tarczy 
połamana, powiązana drutami.  Fot. R. Zarzecki
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Filatelistyka
Przypadającą na 17 czerwca 25. rocznicę poświęce-

nia sztandaru ZZM w Zajączkowie Tczewskim  Rada 
Koła tej sekcji przy współudziale swych członków zrze-
szonych w OKZ PZF „Kolejnictwo” postanowiła uczcić  
również pod względem filatelistycznym. 

Dzięki inicjatywie Poczta Polska S.A. wprowadziła do obie-
gu trzy Spersonalizowane Znaki Opłaty Pocztowej (prezento-
wane obok). Wydana została również beznominałowa kartka 
pocztowa z nakładzie 300 sztuk oraz stempelek dodatkowy. 
Projektantem wszystkich walorów filatelistycznych jest Piotr 
Topolski, od lat współpracujący z naszym związkiem.

Amur

Terminarz niedzielnej giełdy modelarskiej w Stacji Muzeum na drugą 
połowę roku: 8 lipca, 12 sierpnia, 9 września, 14 października, 18 listo-
pada, 9 grudnia.

Humor Fraszki Jerzego Szulca

Modelarstwo

- Ile ci dali – pyta facet kolegę 
opuszczającego salę rozpraw.

- Trzy niedziele.
- To mało.
- Ale palmowe.•
Kupiłem chińskie dżinsy. Roz-

porek rozpina się w nich podczas 
chodzenia. Teraz rozumiem, cze-
mu Chińczyków jest ponad miliard.

•
- Gratulacje, od razu widać, że 

jesteś po ślubie! Perfekcyjnie wy-
prasowana koszula!

- Dziękuję. To pierwsza rzecz, 
której nauczyła mnie żona.

•
- Kiedyś  miałem problemy  

z alkoholem... 
- Tak?! Jakie? 
- Smak mi nie odpowiadał.

•
Znanego psychiatrę po kon-

ferencję organizowanej przez 
Narodową Ligę Kobiet jed-
na z organizatorek pyta: 
- Doktorze, w jaki sposób rozpo-
znaje pan chorobę psychiczną u 
osoby zachowującej się normalnie? 
- Nic prostszego. Zadaję łatwe 
pytanie, na które każdy powinien 
odpowiedzieć. Jeśli nie, lepiej taką 
osobę natychmiast odizolować. 
-Jakie to pytanie? 
-Kapitan Cook odbył trzy wyprawy 
wokół ziemi i umarł w trakcie jednej  
z nich. Która to była? 
Kobieta zamiera i zaczyna 
się uśmiechać zażenowana: 
- Doktorze, a nie mógłby pan zadać 
mi innego pytania? Nigdy nie by-
łam zbyt dobra z historii…

•
Ogłoszenie o pracę:
Szukamy pracowników z poczu-

ciem humoru do pracy za śmieszne 
pieniądze.

Przyjaźń

I największa przyjaźń może być udręką
Gdy siedzi na karku zamiast być pod ręką.

Zalewajka
Choć potok słów wartki
Mało wart… gdy z kartki.

Zalewajka

Choć potok słów wartki
Mało wart… gdy z kartki.

Pieskie życie

Wszystko w życiu ma swój kres
Szczekał, szczekał… i zdechł pies.



krzyżówka nr 6

po godzinach
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krzyżówka nr 6

Rozwiązania krzyżówki nr 6 prosimy nadsyłać do 8 lipca 2018 r. pod adresem: Grójecka 17, 02–021 Warszawa 
lub mailem: rkzzm@wp.pl z dopiskiem „Krzyżówka nr 6”. Za prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę – gadżety 
związkowe. Rozwiązanie krzyżówki nr 5: „Krzyż Świętego Andrzeja”.  Nagrodę - pobyt weekendowy w wybranym 
ośrodku Natury Tour wylosowała Barbara Boćkowska z Kołbieli. Gratulujemy. Informację prześlemy pocztą na podany 
adres. Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dołączenie adresu zamieszkania oraz pisemnej 
zgody na udostęp nienie i przetwarzanie danych osobowych.
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Na okładce:  
ET 22, Malczyce. 
Fot. G. Niewiadomski

Zalewajka
Choć potok słów wartki
Mało wart… gdy z kartki.

Zalewajka

Choć potok słów wartki
Mało wart… gdy z kartki.




