
 

Transinfo.pl - sprawdź nasz nowy portal o transporcie publicznym. Wszystkie informacje w jednym miejscu, w jednym czasie.

 

 
InfoBus  InfoTram  InfoRail  InfoAir  InfoBike  

szukaj 30 Stycznia 2013, środa, Martyny, Macieja, Teofila

kalendarium wydarzeń  informacje rynkowe  forum  przewoźnicy - kolej  przewoźnicy - tramwaje i metro  organizatorzy KM  firmy z branży  redakcja  

rozkłady jazdy pociągów  rozkłady jazdy autobusów  rozkłady jazdy autobusów miejskich  rozkład jazdy PKS  rozkład jazdy autokarów  

3M - innowacyjne 
rozwiązania dla 

przemysłu - taśmy, 
kleje dla transportu 

publicznego 

EBA - producent 
wyrobów z tworzyw 

sztucznych dla 
transportu szynowego 

LLJ - systemy 
sterowania pojazdów 

szynowych 

Najbliższe wydarzenia

Wystawa Komunikacja 

Miejska w Sankt 

Petersburgu  

[2012-12-05, Łódź]
Szalona lokomotywa  

[2012-12-17, Warszawa]

Kolej w walce o wolność 
w Powstaniu 

Styczniowym 1863  

[2013-02-02, Warszawa 

Muzeum Kolejnictwa]

Transport Week 2013  

[2013-03-05, Gdańsk]

SilesiaKOMUNIKACJA  

[2013-04-23, Sosnowiec]

Parada Parowozów 
2013  

[2013-04-27, Wolsztyn]

TRAFFIC-EXPO - TIL  

[2013-05-21, Kielce]

TRAFFIC-EXPO - TIL  

[2013-05-21, Kielce]

XIX Międzynarodowe 

Targi Budownictwa 

Drogowego  

[2013-05-21, Kielce]

60. Światowy Kongres 

UITP  

[2013-05-26, Genewa]

Czech Raildays 2013  

[2013-06-18, Ostrava]

Autobusowa 

konferencja Techniczna 

IGKM  

[2013-09-16, Kielce]

TRANSEXPO  

[2013-09-17, Kielce]

Tramwajowa 

konferencja Techniczna 

IGKM  

[2013-09-23, Gdańsk]

TRAKO 2013  

[2013-09-24, Gdańsk]

KIELCE BIKE-EXPO  

[2013-10-03, Kielce]

Elma Nordic Rail  

[2013-10-08, Jönköping]
Trans Poland 2013  

[2013-11-26, Warszawa]

Poinformuj nas o imprezie, 

konferencji, wydarzeniu

Subskrypcja

Źródło: Koleje Mazowieckie

inforail.pl - kolej > przewoźnicy

Czy to spam? nie

Twój komentarz:

Autor:

Bezpieczne ferie z Kolejami Mazowieckimi 
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czytano 11 razy

Tagi: Koleje Mazowieckie Policja  

Spółka "Koleje Mazowieckie -KM"została partnerem kampanii informacyjnej "Bezpieczne ferie". Celem organizowanej 

przez Komendę  Stołeczną  Policji akcji jest edukacja w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa podczas 

rozpoczynających się w łaśnie ferii zimowych.  

Na potrzeby kampanii warszawska policja opracowała zbiór zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać.  Do 

10 lutego br. na monitorach LCD w pociągach KM można zobaczyć  spoty akcji "Bezpieczne ferie", zawierające 

informacje na temat zasad odpowiedzialnego postępowania.  

Poniżej kilka porad, z którymi warto się zaznajomić przed zimowym odpoczynkiem:  

•nie bądźmy lekkomyślni, nie organizujmy kuligu, polegającego na doczepianiu sanek do sa-mochodu lub traktora,  

•w  środkach komunikacji publicznej, zwłaszcza na dalekich trasach, nie rozmawiajmy z przy-padkowymi osobami i nie 

przyjmujmy żadnych poczęstunków od współpasażerów;opuszcza-jąc miejsce, zabierzmy ze sobą  pieniądze i 

dokumenty;jeżeli zaobserwujemy jakąkolwiek "podejrzaną"sytuację, poinformujmy niezwłocznie obsługę,  
•wytłumaczmy dzieciom, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie podczas zabawy w pobliżu ulicy, na zamarzniętym 

jeziorze czy rzece,  

•zadbajmy o to, by dziecko nosiło elementy odblaskowe,  

•rozmawiajmy z dzieckiem -dziecko świadome, to dziecko bezpieczne.  

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ksp.waw.pl  
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wyślij

TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treś ć  zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji 
dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w portalu transinfo.pl. Pragnąc przestrzegać  obowiązującego prawa oraz zachować 
merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie 
lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. TransInfo.pl zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów 
pojawiających się na portalu opinii.

Zobacz inne artykuły na podobny temat

Koleje Mazowieckie

Koleje Mazowieckie z eztami od Przewozów Regionalnych [29 Stycznia 2013, 10:58:29]

Warszawa: Kłopotów ciąg dalszy - awaria rozjazdów na Zachodnim [25 Stycznia 2013, 11:05:38]

Warszawa: Awaria na średnicówce [25 Stycznia 2013, 10:50:59]

Koleje Mazowieckie nie będą strajować [24 Stycznia 2013, 14:08:26]
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Archiwum

1 - 2013

starsze artykuły

Top 10 - InfoRail

wszystkie  | 7 dni  | 24 h

Dolnośląski skład EN57AL-

1501 rusza na trasę (364 

odsłon)

PKP Intercity kupują 
lokomotywy spalinowe 

(147 odsłon)

Karnowski: Prywatyzacja 

w PKP przyspiesza (143 

odsłon)

Radom: Jest pierwsza 

umowa na modernizację 
trasy do Warszawy (96 

odsłon)

Rośnie zadłużenie chińskich 

kolei (81 odsłon)

Muzeum Kolejnictwa: Kolej 

w walce o wolność w 

Powstaniu Styczniowym 

1863 (77 odsłon)

Warszawa: Nowa atrakcja 

w Muzeum Kolejnictwa (65 

odsłon)

PKP PLK: Będzie naprawa 

linii nr 272 (58 odsłon)

Rozmawiają (55 odsłon)

Siemens przetestował 
Vectrona w Eurotunelu (44 

odsłon)

Gorące tematy

wszystkie  | 7 dni  | 24 h

Pociągi międzynarodowe - 

ciągle marnowana szansa 

(89 komentarzy)

Tabor optymalny na 

polskie tory (50 

komentarzy)

Jak pies ogrodnika (49 

komentarzy)

Radosne KDP planowanie 

(48 komentarzy)

Virgin Trains - czas na 

przykład (46 komentarzy)

Rzeszów - Kolbuszowa - 

Tarnobrzeg (46 

komentarzy)

Do trzech razy sztuka... (43 

komentarzy)

Alter KDP czyli kolej 

średniej prędkości (43 

komentarzy)

Wpływ KDP na zacofanie 

kolei konwencjonalnej na 

przykładzie Francji (43 

komentarzy)

Proteza koniecpolska (42 

komentarzy)

Śląskie: Sekuła zastąpił Matusiewicza [22 Stycznia 2013, 10:14:07]

Mazowsze: Zimowe utrudniena w ruchu [22 Stycznia 2013, 9:51:18]

Warszawa: Awaria toru na linii średnicowej [21 Stycznia 2013, 13:02:48]

Modlin: Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym [18 Stycznia 2013, 9:19:44]

Koleje Mazowiekie: Od lutego zmiany na linii nr KM9 [16 Stycznia 2013, 14:33:32]

Warszawa: Honorowanie biletów ZTM i KM w dniach 5-6 stycznia 2013 r. [4 Stycznia 2013, 15:49:34]

Policja

KGP: w 2012 r. na drogach najmniej zabitych od lat [17 Stycznia 2013, 13:57:40]

Warszawa: Letnie kontrole autobusów [28 Czerwca 2012, 11:22:59]

Białystok: Pseudokibice próbowali wykoleić pociąg? [30 Kwietnia 2012, 23:17:58]

Elbląg: Policyjna akcja "BUS" [5 Kwietnia 2012, 13:32:20]

Warszawa: Uważaj na świątecznych złodziei [30 Marca 2012, 15:41:01]

Lublin: Policja ćwiczy na wagonach kolejowych [18 Marca 2012, 14:03:18]

Policyjna akcja: Bezpieczna komunikacja miejska [16 Marca 2012, 19:08:23]

Podlasie: Prawie wszystkie wypadki na przejazdach z winy kierowców [14 Marca 2012, 14:04:37]

Stargard Szczeciński: Kradli szyny, zatrzymała ich Policja [6 Lutego 2012, 12:19:35]

Dyskryminacja 10-letnich rowerzystów? [21 Stycznia 2012, 0:12:57]

Bartosz Mazur

Wojciech Bąkowski

Michał Wolański

Adam Fularz

Tomasz 
Adamkiewicz

Przemysław Lewicki

 

 

Prawo

Aby ludzie chodzili pieszo 
trzeba im to po prostu 

umożliwić 

24 Stycznia 2013, 12:37:20
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RSS wpisy

Zarządzanie

Synergia przyczyn wzrostu 
cen biletów za przejazdy w 

komunikacji miejskiej 

10 Grudnia 2012, 23:17:02
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Podatek na transport 
miejski? 

10 Kwietnia 2012, 16:35:25
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Badając dekady przemian 
polskiego transportu 

19 Września 2012, 11:55:08
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Słupsk i transport publiczny

Pożegnanie i przywitanie 

18 Kwietnia 2011, 21:32:39
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Szczecinek i komunikacja 
publiczna

W Szczecineckiej 
Komunikacji miejskiej 

pojawią się nowe autobusy. 

6 Listopada 2010, 10:58:29
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