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Koleje Mazowieckie grają z WOŚP [AUKCJE]
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Koleje Mazowieckie wspierają cel 30. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Na tegorocznych aukcjach można wylicytować
m.in. szkolenie na symulatorze pojazdu kolejowego FLIRT, przejazd w
kabinie „babci”, czyli najstarszego czynnego pojazdu EN57, dzień w
dyspozyturze, zwiedzanie wybranej Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru,
sesję zdjęciową z koleją w tle, a także zestaw gadżetów.

Fot. Koleje Mazowieckie

Coroczne Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to akcja pozyskiwania środków na wsparcie polskiej medycyny. Celem 30.

Finału WOŚP jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Jednym ze sposobów wsparcia kwesty

są licytacje dostępne pod adresem: https://aukcje.wosp.org.pl/. Wśród tysięcy wyjątkowych aukcji są także fanty od KM:

SZKOLENIE NA SYMULATORZE POJAZDU ER160 FLIRT – DLA MIŁOŚNIKÓW
NIEPRZECIĘTNYCH DOZNAŃ

https://allegro.pl/oferta/szkolenie-na-symulatorze-pojazdu-�irt-er160-km-11643474936

Zwycięzca aukcji będzie miał możliwość poczuć się  jak prawdziwy maszynista – albo maszynistka! Kabina, w której znajduje się

symulowane stanowisko maszynisty, jest wiernym odwzorowaniem tej prawdziwej znajdującej się w elektrycznych zespołach

trakcyjnych FLIRT, czyli najnowszych pojazdach zakupionych przez Koleje Mazowieckie.

Z ostatniej chwili: Koleje Mazowieckie grają z WOŚP [AUKCJE] ANALIZY WYWIADY PASAŻER PRZEWOZY TOWAROWE TABOR WYDARZENIA POLREGIO TRAMWAJE
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Pożegnaliśmy śp. dr. inż. Andrzeja

Żurkowskiego [ZDJĘCIA]

12 stycznia 2022
 Michał Ciechowski

Rodzina, przyjaciele i pracownicy Instytutu

Kolejnictwa pożegnali śp. dr. Inż. Andrzeja

Żurkowskiego, wieloletniego dyrektora

placówki. Uroczystości pogrzebowe

odbyły się 11 stycznia w kościele pw.

Najczystszego Serca Maryi w Warszawie.

Dr Inż. Andrzej Żurkowski zmarł 3 stycznia

2022 r. w wieku 65 lat. Przez ostatnie

piętnaście lat był Dyrektorem Instytutu

Kolejnictwa (Centrum Naukowo-

Technicznego Kolejnictwa). Andrzej

Żurkowski […]

Wydarzenia

We wschodniej Aurorze wykoleił

się pociąg [ZDJĘCIA]

20 maja 2020
 Michał Ciechowski

  We wschodniej Aurorze w stanie Nowy

Jork, w pobliżu Main Street i Elm Street,

wykoleił się pociąg. Władze w okolicy

zarządziły natychmiastową ewakuację

mieszkańców pobliskich domów. Do

zdarzenia doszło w poniedziałek 18 maja.

Jak informuje lokalna policja, wykoleił się

pociąg towarowy z 15 wagonami, jadący z

Salamanki do Buffalo. Z uwagi na

bezpieczeństwo mieszkańców […]
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Wjechał na tory tuż przed

pociągiem. Kierowca nie miał

prawa jazdy

15 lipca 2021
 Michał Ciechowski

Wjechał na przejazd kolejowy w

momencie, gdy sygnalizacja świetlna

informowała o zbliżającym się pociągu. Jak

się okazało, kierowca samochodu

osobowego nie posiadał wymaganych

uprawnień do prowadzenia auta. Do

zdarzenia doszło 9 lipca na przejeździe

kolejowym Łódź Andrzejów, w trakcie akcji

„Bezpieczny Piątek”, prowadzonej przez

Straż Ochrony Kolei, PKP PLK oraz

łódzkimi policjantami. Patrol SOK

zatrzymał […]

ODJAZDOWA PODRÓŻ Z „BABCIĄ” – CZYLI PRZEJAZD W KABINIE MASZYNISTY
NAJSTARSZEGO CZYNNEGO POJAZDU EN57  „BABCI”

https://allegro.pl/oferta/przejazd-w-kabinie-maszynisty-en57-038-km-babci-11650681493

Osobę, która wygra aukcję, zabierzemy w sentymentalną podróż najstarszym czynnym pojazdem kolejowym serii EN57 w Polsce.

Podczas wycieczki będzie mogła poznać historię tego niezwykłego pojazdu, zobaczyć, co maszynista widzi z kabiny pociągu, który

prowadzi, a także dowiedzieć się, jakie czynności musi wykonać, aby uruchomić i zatrzymać pojazd, czy zabrać pasażerów.

ZWIEDZANIE DYSPOZYTURY KOLEI MAZOWIECKICH

https://allegro.pl/oferta/poznaj-serce-kolei-zapraszamy-do-dyspozytury-km-11643342224
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