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Koleje Mazowieckie, Święto Kolejarza

25 listopada to Święto Kolejarza. Tego dnia warto przypomnieć o ludziach, którzy dbają o codzienne
bezpiecznie dojazdy do pracy, szkół i w celu załatwienia codziennych obowiązków. Dyspozytorzy – to oni
czuwają nad prawidłowym kursowaniem pociągów i reagowaniem na wszelkiego rodzaju utrudnienia w
ruchu. 

Trzy osoby na zmianie, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nadzoruje ruch średnio 800 pociągów
Kolei Mazowieckich, każdego dnia wyjeżdżających na tory Mazowsza. Ich najważniejszym zadaniem jest
zapewnienie bezpieczeństwa podczas prowadzenia ruchu kolejowego, a także sprawne redukowanie
negatywnych skutków wszelkich zakłóceń wpływających na realizację założonego rozkładu jazdy we
współpracy z zarządcą infrastruktury.

To dyspozytorzy. Dla podróżnych niewidoczni, ale to właśnie oni dbają o ich bezpieczeństwo, nieustannie
nadzorując ruch pociągów i skutecznie zarządzając sytuacjami kryzysowymi, by jak najbardziej zminimalizować
ich negatywne skutki i przywrócić ruch pociągów zgodny z rozkładem jazdy. Oprócz tego dyspozytorzy
organizują także zastępczą komunikację autobusową, gdy pociąg z różnych przyczyn nie może kontynuować
jazdy. Redukują opóźnienia zgodnie z zasadami techniki ruchu kolejowego, gdy wystąpią ograniczenia w
możliwości korzystania z linii kolejowych.

– Każdy dyżur w Dyspozyturze jest inny. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie dzień. Pomimo wielu procedur,
które pomagają zarządzać utrudnieniami w ruchu pociągów, zdarzają się sytuacje nigdy dotąd niespotykane i
nietypowe. Dlatego w tej służbie niezmiernie są ważne, oprócz dużej wiedzy ogólnokolejowej, takie
umiejętności jak: pomysłowość, skuteczność i umiejętność pracy w zespole. Ponadto trzeba być bardzo
odpornym na stres – mówi Donata Nowakowska – rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”.
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Dęblin: Awaryjne lądowanie Cessny-150. 24-latka
zabrana do szpitala

Terytorialsi oddali 13 litrów krwi

LAW: Oddali 31 litrów krwi

11 nowych zakażeń koronawirusem w pow. ryckim

Włamanie do domu w Dęblinie

Z granicy: Przemycali 18,5 kg bursztynu i “oryginalne”
maseczki

Moszczanka: 18-latek zatrzymał pijanego kierowcę

Z kraju: Funkcjonariusze KAS i CBŚP uderzyli w grupę
przestępczą

Żyrzyn: Zderzenie osobówek na S17

Dęblińska twierdza w publikacji IPN w Lublinie

DYŻURY APTEK

Najbliższe imprezy

Zdrowie i uroda

Ratujmy nasze serca!

Start zapisów na Bieg „Policz się z cukrzycą”

Fundacja WOŚP kupiła 1279 łóżek dla chorych na
COVID-19

29 nowych zakażeń w pow. ryckim

36 nowych zakażeń w pow. ryckim

 Ostatnio dodane: Dęblin: Konkurs plastyczny „Mój wymarzony miś” rozstrzygnięty

Udostępnij

10:00 Spotkanie z lokalną historią –
S... @ Miejsko-Gminne Centrum
Kultury

10:00 Spotkanie z lokalną historią – Z...
@ Miejsko-Gminne Centrum Kultury,
Ryki
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← Dziś nad Dęblinem przeleci MiG-29

W Dyspozyturze Spółki zatrudnionych jest szesnastu dyspozytorów: pięć pań i jedenastu panów. Niektórzy z
nich pracują już ponad 20, 30 a nawet ponad 40 lat na kolei. Mimo że ta służba nie jest łatwa, większość z
dyspozytorów nie wyobraża sobie siebie w innej pracy.

– Może to zasługa adrenaliny i tej niesamowitej atmosfery. Każda służba jest inna i niepowtarzalna. Cieszę się,
że współpracuję nie tylko z wybitnymi fachowcami, ale także świetnymi osobami, z którymi także po służbie
jesteśmy kolejową rodziną –  mówi Jolanta Drewnik, dyspozytor KM.

– Dodatkowo ich pracę wspierają Dyspozytorzy Sekcji, którzy dbają o zapewnienie odpowiedniej obsady
drużyn pociągowych, nadzorują wykonywane przez nich obowiązki, reagują na wszelkie nietypowe sytuacje, a
to wszystko po to, aby pasażer w codziennej podróży czuł się jak najbardziej komfortowo i bezpiecznie dotarł
do celu – wyjaśnia Nowakowska.

Wszystkim Kolejarzom, także tym niewidocznym, z okazji Święta Kolejarza składamy najserdeczniejsze
życzenia.
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Nauka

Uczniowie SP nr 4 zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego

Dęblin: Konkurs plastyczny „Mój wymarzony miś”
rozstrzygnięty

„Dęblin na kartach historii” – wyniki

ZSZ nr 2: Zaśpiewali Hymn online

ZSZ nr 2 wspiera dzieci z Domu Dziecka

Kuchnia regionalna

Regionalne potrawy
wielkanocne


15 kwietnia 2019

Gołębie, zawijańce,
zawijaki


2 marca 2019

Bandzwoły


2 marca 2019

Barszcz czerwony na
zakwasie


5 stycznia 2019

O nas

REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY 

www.deblinnews.pl 

Wiadomości z Dęblina i regionu.

 

Na skróty

Kontakt

Polityka prywatności

Regulamin

Współpraca

Patronat medialny

Reklama

 

Copyright © 2020 DNews – Dęblin News – REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY. All rights reserved.

Dęblin: Koncert
pro�laktyczny zapobiegający
uzależnieniom w ZSO


15 października 2019

Spowodował śmiertelny
wypadek i uciekł. Policja
nadal poszukuje sprawcy
(zdjęcia poszukiwanego
auta)


18 sierpnia 2019

32 nowe przypadki zakażeń.
Rośnie liczba chorych w woj.
mazowieckim


20 marca 2020
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