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Najserdeczniejsze życzenia 
urodzinowe dla:

 
Sekcja Gliwice: 
 Wiesława Dudek 
 Rafał Dydyna 
 Adam Fojcik 
 Wiesława Grabowska  
 Agnieszka Gruszka  
 Łucjan Jonecko 
 Wiesława Kijek 
 Jolanta Konopka  
 Marta Kuczak 
 Michał Murat 
 Damian Siemieńczuk 
 Wiesława Sochacka 
 Martyna Warzecha 
 

Sekcja Racibórz: 
 Bernarda Kwiatoń 
 Ewa Ryzner 
 Mariola Sobczuk 
 Joanna Wypiór 
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 Śladami naszych 

interwencji 

…………….Str. 2  

 Nasze sprawy 

………….Str. 2-3  

 Warto wiedzieć 

………….Str. 3-4  

 Ogłoszenie 

…………….Str. 4  

 

 

           

 Marzeń o które warto walczyć. Radości, którymi 
warto się dzielić, przyjaciół z którymi warto być 

 i nadziei bez której nie da się żyć. 

 Sekcja Tarnowskie Góry: 
 Mirosława Brol 
 Janusz Gryl 
 Agnieszka Kasprzak 
 Jarosław Kuder 
Lucyna Piątek 
 Karolina Rogala 
 Bożena Skop 
Ireneusz Szastok 
Justyna Ulfik 
 

Sekcja Rybnik: 
 Dawid Grzesiczek 
 Mieczysław Koniuszy 
 Sylwester Niewiadomski 
 Wiesław Siwiec 
 

Sekcja Herby Nowe: 
 Wojciech Sowa 
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Działalność związkowa ma wymiar wielopłaszczyznowy. Do najważniejszych zadań należy dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, ale i też sprawy 
socjalne, finansowe oraz wszelkie inne w których się do nas zwracacie. Prosicie o wyjaśnienia czy interwencję wiedząc, że zawsze możecie na nas liczyć. 
Poniżej zamieszczamy przebieg sprawy drogi dojazdowej do posterunku Ruda Bieleszowice oraz EDR. 

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP 
w Tarnowskich Górach 

W odpowiedzi na pismo nr MKR ZZDR PKP 78/J/2019 z dnia 23.10.2019r. dotyczącego naprawy drogi dojazdowej do posterunku Ruda 
Bieleszowice „Rbi” w Sekcji Eksploatacji Gliwice. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach informuje, że w dniu 14 listopada 2019r. zostało 
skierowane pismo IZDKh-22-153/2019 do Urzędu Miasta Ruda Śląska będącego zarządcą w/w drogi przypominające o wspólnych ustaleniach 
dotyczących remontu drogi poczynionych w trakcie komisji z dnia 22.02.2018r. W przypadku braku odpowiedzi na w/w pismo, Zakład ponownie 
powoła komisję w tym temacie najpóźniej do 30.11.2019r. przy współudziale Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Międzyzakładowej 
Komisji Rejonowej przy Zakładzie Linii Kolejowych Tarnowskie Góry.                                                                               Dyrektor ZLK Tarnowskie Góry 

Wojciech Kwiatkowski 
W dniu 29.11.2019r. w Rudzie Bieleszowice odbyło się spotkanie w przedmiotowej sprawie. Na tą okoliczność sporządzono notatkę służbową. 

NOTATKA SŁUŻBOWA z komisji powołanej pismem nr IZDKh-222-155/2019 z dnia 21.11.2019r. 
Rozwiązanie docelowe – KWK Bielszowice zabezpieczyła środki finansowe na budowę drogi i jest na etapie wyłaniania Wykonawcy drogi na 
działkach będących własnością KWK od bramy wjazdowej do zakrętu – długość około 260 m. Planowany termin realizacji robót – do końca II 
kwartału 2020r. Przedstawiciel Urzędu Miasta podtrzymuje stanowisko zawarte w protokole z ostatniego spotkania odnoście wykonania 
połączenia odcinka drogi miejskiej z nowo wykonaną przez KWK drogą. Jednakże  powyższe będzie uzależnione od posiadanych środków 
finansowych Miasta na 2020 rok. 
Działania doraźne – przedstawiciele KWK Bielszowice deklarują położenie płyt będących przedłużeniem chodnika i połączeniem z drogą 
asfaltową do dnia 08.12.2019r. Do dnia 23.12.br deklarują zabezpieczenie chodnika konstrukcją stałą wygradzającą chodnik od ulicy. W ramach 
działań doraźnych i w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych KWK deklaruje wraz z Urzędem Miasta wysypać kruszywo w celu 
utwardzenia drogi. Przedstawiciel Miasta przekaże informację do Gospodarki Komunalnej o konieczności oczyszczenia istniejącego chodnika. 
KWK Bielszowice po wyłonieniu Wykonawcy planowanych robót i podpisaniu umowy powiadomi Urząd Miasta Ruda Śląska i Zakład Lini i 
Kolejowych w Tarnowskich Górach o terminie rozpoczęcia budowy drogi. Na tym protokół zakończono. 

Jednym z tematów, który poruszaliście w trakcie rozmów, była sprawa EDR, czyli Elektronicznego Dziennika Ruchu. Jest to kolejny system informatyczny, 
który będzie wprowadzany w naszej spółce. Na dzień dzisiejszy uruchomiono formę testową. Razem z tym pojawiły się kwestie większych monitorów czy 
szkolenia, a które na Waszą prośbę wyjaśniamy. Poniżej przedstawiamy jedną z odpowiedzi na nasze wystąpienia. 

Pan Jerzy Oleszak Przewodniczący SI ZZDR PKP  

W odpowiedzi na Państwa pismo nr SI ZZDR PKP 32/JO/10/19zdnia 01.10.2019 r., w sprawie wymiany monitorów ekranowych służących do obsługi 

Elektronicznego Dziennika Ruchu, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej Centrali Spółki przedkładam 

poniżej co następuje: 

Aktualnie Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej jako konsultant uczestniczy w rozpoczętej w połowie roku procedurze przygotowywania przetargu na 

zakup monitorów komputerowych przeznaczonych na nastawnie do obsługi systemów SWDR, EDR, SERWO, poczty elektronicznej i innych 

komunikatorów. Rozmiar ekranu monitorów był już szeroko konsultowany i ustalony w przedziale 24 - 27 cali, z uwagi na brak możliwości zabudowy 

większych monitorów w stelażach wspólnych z monitorami urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Rozwiązaniem pośrednim będzie możliwość 

instalacji dwóch monitorów, na których obsługa poszczególnych systemów może być rozdzielona. 

Jak wspomniano w poprzedniej odpowiedzi proces szkolenia został ustalony na posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniu 10 października 2018 r.,        

w formie praktycznego samokształcenia na podstawie materiałów szkoleniowych w postaci różnych instrukcji/podręczników oraz swobodnego dostępu 

do systemu EDR na posterunku ruchu. W ramach pilotażu wdrożenia EDR’a, w czerwcu 2018 r. na terenie IZ Skarżysko-Kam. (ISE Idzikowice) i IZ 

Kielce (ISE Włoszczowa Pn.) przeprowadzono próby jednodniowego, stacjonarnego szkolenia dyżurnych ruchu, w formie 4 godzinnego wykładu 

(prezentacji) i 4 godzinnych warsztatów na utworzonych do tego celu 8 stanowiskach (2-3 osoby na 1 komputer). Szkolenie dyżurnych ruchu z jednej 

Sekcji Eksploatacji zajęło 4 dni robocze i niestety nie przyniosło zadowalających rezultatów. Dopiero stały kontakt z oprogramowaniem po okresie 2-3 

tygodni prób przyniósł efekt w postaci opanowania metody dokonywania zapisów o prowadzeniu ruchu w systemie EDR. 

Instruktorzy ruchu pozyskali podstawową wiedzę i techniczne możliwości, aby już podczas najbliższych pouczeń okresowych (w zależności od potrzeby) 

przeprowadzić „na żywo” prezentację obsługi EDR’a dla początkujących, albo uzupełnić wiedzę, omówić doświadczenia i uwagi dotyczące obsługi 

EDR’a, z pracownikami, którzy już rozpoczęli proces samokształcenia. W przyjętym sposobie wdrożenia systemu EDR szkolenie stacjonarne nie 

spełniłoby oczekiwanych wyników. Stąd taka decyzja Komitetu Sterującego. 

Ponadto, kwestia zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów jest nadrzędnym celem zespołu projektowo-wdrożeniowego EDR. Zespół 

opracował system, w którym treść i zasady/okoliczności sporządzania wpisów do EDR nie uległy żadnym zmianom w stosunku do papierowej wersji 

Dziennika Ruchu R-146. Poza tym zmiana jest w pełni odwracalna (w każdej chwili można powrócić do odręcznego prowadzenia zapisów w R-146           

i potwierdzania przejazdu pociągów poprzez SWDR). Prawidłową umiejętność obsługi EDR dyżurni ruchu osiągną tylko przez praktyczne ćwiczen ia na 

własnym stanowisku pracy z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych typu „Samouczek EDR” w nielimitowanym czasie. Przejście takiego szkolenia     

i uzyskanie pożądanych umiejętności potwierdzą koordynatorzy EDR na terenie danej Sekcji Eksploatacji w Rejestrze egzaminów każdego dyżurnego 

ruchu (operatora sytemu EDR). Dopiero po spełnieniu tych warunków możliwe będzie przejście z odręcznej na elektroniczną rejestrację ruchu 

pociągów.                                                                                                                                             Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Grażyna Blicharz 

 
Informowaliśmy Was, w poprzednich wydaniach, iż trwają prace nad Regulaminem Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych dla 

pracowników ZLK Tarnowskie Góry. W zasadzie, ze względu na całościowe podejście do tego tematu, można powiedzieć, iż jest to nowy 

regulamin. Regulamin został uporządkowany, wyeliminowano dublujące się zapisy oraz naniesiono zmiany. Niektóre kosmetyczne inne 

dosyć istotne. Zgodnie z obietnicą, przedstawiamy te najistotniejsze. 

Regulamin został wprowadzony Decyzją Nr 73/2019 Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach z dnia 

20 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Nowy Regulamin ZFŚS 

obowiązuje od 01.01.2020r. Istotne zmiany, które zostały wprowadzone w Regulaminie ZFŚS, obowiązującym od dnia 01.01.2020 r.: 
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1. Połączono dwie formy wypoczynku: do wyboru krótkotrwały pobyt wypoczynkowy albo wycieczka turystyczna – jeden raz w roku. 

Jednocześnie zwiększono dofinansowanie do krótkotrwałego wypoczynku z 200 zł do 400 zł na osobę. 

2. Podstawą obliczenia dofinansowania stanowi oświadczenie o dochodzie w rodzinie złożone w okresie rozliczeniowym  od 01 maja 

danego roku do 30 kwietnia roku następnego, w przypadku nieprzedłożenia oświadczenia złożone wnioski będą odrzucone – dotyczy 

wszystkich pracowników (Załącznik nr 11). Istotnym jest przestrzeganie tych zapisów. 

3. Zwiększono wysokość dofinansowania do wczasów, „wczasów pod gruszą” i „zielonej szkoły”. To zwiększenie wynosi: wczasy –       

z 700 zł do 900 zł na osobę, wczasy pod gruszą – zwiększenie dotyczy każdego progu dochodowego, zielona szkoła – z kwoty 450 zł do 500 zł. 

4. Wykreślone zostały świadczenia świąteczne. Uwolnione, na skutek tej decyzji pieniądze, zostały przeznaczone na wzrost dofinansowań          

w innych elementach. W ten sposób pracownicy, na tej zmianie, nie „stracą” nic, ponieważ odzyskają pieniądze chociażby w zwiększonym 

dofinansowaniu do wczasów pod gruszą. A niektórzy, korzystający z możliwości, które daje regulamin, wręcz na tym zyskają.  

5. Skrócono okres karencji po spłaceniu pożyczki na cele mieszkaniowe. Wniosek o pożyczkę, o której mowa może być złożony, o ile 
spłata poprzedniej pożyczki została zakończona i upłynął okres 6 miesięcy. W przypadku spłat nieterminowych karencja zostaje wydłużona do    
1 roku. 
Poniżej zamieszczamy tabele dofinansowań do wszelkich form wypoczynku, które daje nasz regulamin oraz tabelę przyznawania 
pomocy finansowej dla pracowników / emerytów / rencistów dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w wyjątkowo 
trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.   

TABELA DOFINANSOWAŃ 

Wysokość dochodu (zgodnie z § 19 ust. 
1-3) 

Dofinansowanie do 
wczasów 

Dofinansowanie do 
kolonii, obozów, 

zimowisk, półkolonii,      
i tzw. „zielonej szkoły” 

Dofinansowanie kart, 
abonamentów, 

karnetów lub biletów 
na imprezy kulturalno- 
oświatowe, i sportowo-  

rekreacyjne 

Dofinansowanie 
Do wycieczek, 
krótkotrwałego 

pobytu 
wypoczynkowego 

Dofinansowanie 
do „wczasów pod 

gruszą” 

do 1 000,00 zł 70% 80% 70% 70% 1100 zł 

od 1001,00 zł do 1500,00 zł 60% 70% 60% 60% 1000 zł 

od 1501,00 zł do 2000,00 zł 50% 60 % 40% 50% 900 zł 

od 2001,00 zł - wzwyż 40% 50% 30% 40% 800 zł 

1. Maksymalna kwota dofinansowania na osobę do wczasów - 900,00 zł 
2. Maksymalna kwota dofinansowania na osobę do kolonii, obozów, półkolonii i zimowisk -1000,00 zł 
3. Maksymalna kwota dofinansowanie na osobę do wypoczynku śródrocznego- tzw. „zielona szkoła”- 500,00 zł 
4. Maksymalna kwota dofinansowania na osobę do imprez kulturalno-oświatowych i sportowo rekreacyjnych -100,00 zł 
5. Maksymalna kwota dofinansowania na osobę do krótkotrwałego pobytu wypoczynkowego albo wycieczki na osobę - 400,00 zł 
 
TABELA PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ DLA PRACOWNIKÓW/ EMERYTÓW/ RENCISTÓW DOTKNIĘTYCH WYPADKAMI 
LOSOWYMI LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WYJĄTKOWO TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ. 

Wysokość dochodu (zgodnie z § 19 ust.1-3) 
Wysokość pomocy 

socjalnej 

 
Wysokość pomocy 

losowej*★ 

Wysokość dofinansowania do 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

do 1 000,00 zł 700,00 zł max do 1100,00 zł max do 1100,00 zł 

od 1001,00 zł do 1500,00 zł 500,00 zł max do 900,00 zł max do 900,00 zł 

od 1501,00 zł do 2 000,00 zł* 400,00 zł max do 700,00 zł max do 700,00 zł 

powyżej 2001,00 zł - max do 500,00 zł max do 500,00 zł 

 
* Górna granica dochodu dot. tylko pomocy socjalnej 
Warunkiem koniecznym w przypadku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych 

Minął kolejny rok. W związku z tym jeszcze raz życzymy tak Wam, jak i sobie, wszystkiego najlepszego i tego aby ten nowy rok był lepszy od poprzedniego      

a gorszy od następnego… Poniżej zamieszczamy kilka informacji, między innymi  jak dobrze zaplanować sobie urlop, by w 2020 roku cieszyć się kilkoma 

długimi weekendami.                            Dni wolne od pracy 2020. Zaplanuj urlop i ciesz się długim odpoczynkiem. 

W 2020 roku zgodnie z polskim prawem będziemy mieli 13 dni wolnych od pracy. Niestety niektóre z nich będą wypadały w niedzielę, przez co 

będziemy odpoczywać nieco krócej. Kiedy najlepiej wziąć urlop w 2020 roku? Patrząc na kalendarz urlopowy 2020 – nie będziecie zadowoleni… 

Miniony, 2019 r. mocno nas „rozpieścił”, jeżeli tak można powiedzieć, pod kątem długich weekendów, świetnie wypadających ustawowych dni wolnych 

od pracy. Przy odrobinie planowania, można było znaleźć wiele pomysłów na fajne rozłożenie urlopów w całym roku, tak aby z tych 26 przysługujących 

(najczęściej) dni wolnego, naprawdę zrobić solidnych kilka dłuższych okresów odpoczynku od pracy. Specjalnie użyliśmy słowa „rozpieścił”, ponieważ to 

co czeka nas w 2020 roku, to duże rozczarowanie dla tych, którzy liczyli na podobne, miłe ułożenie kalendarza urlopowego. Niestety, przyszły rok pod  

tym względem jest rzeczywiście rozczarowujący. Zapomnijcie o naprawdę długich weekendach, o fajnej kumulacji świąt (chociażby patrząc na 

tegoroczną Wielkanoc i długi weekend majowy). 
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Dni wolne od pracy 2020 – styczeń. 1 i 6 stycznia to dwa dni wolne w styczniu 2020. Nowy Rok wypada w środę. Święto Trzech Króli przypadnie 

natomiast w poniedziałek. Chcąc przedłużyć sobie weekend warto wziąć wolne 2 i 3 stycznia, wówczas uzyskujemy 6 dni odpoczynku wykorzystując 

jedynie 2 dni urlopu. 

Dni wolne od pracy 2020 – kwiecień. Kolejne dni wolne będą miały związek ze Świętami Wielkanocnymi. Do pracy nie pójdziemy 12 i 13 kwietnia.  

Dni wolne od pracy 2020 – maj. Maj to oczywiście majówka. Tu nie mamy dobrych informacji. W 2020 roku trzeba zapomnieć o długim weekendzie 

majowym. Jedynym dniem wolnym od pracy będzie 1 maja (piątek). Święto Konstytucji 3 maja przypada w niedzielę.  

Dni wolne od pracy 2020 – czerwiec. Jak co roku w czerwcu dniem wolnym od pracy będzie Boże Ciało. W 2020 roku wypada ono w czwartek 11 

czerwca. Jeżeli chcemy wydłużyć sobie weekend, możemy wziąć wolne 12 czerwca i cieszyć się czterema dniami wolnymi, przy wykorzystaniu jedynie 

jednego dnia urlopu. 

Dni wolne od pracy 2020 – sierpień. W sierpniu dniem wolnym od pracy jest 15 sierpnia. W 2020 roku Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia NMP 

przypada w sobotę, dlatego dla wielu osób nie będzie to dodatkowy dzień wolny od pracy. Ta sytuacja ma jednak również dobrą stronę. Ponieważ 

święto przypada w sobotę, pracodawca powinien oddać nam jeden dzień wolny w innym terminie. 

Dni wolne od pracy 2020 – listopad. 1 i 11 listopada to dwa dni wolne w listopadzie. Wszystkich Świętych wypada w niedzielę, dlatego nie 

przedłużymy weekendu, a dodatkowo pracodawca nie ma obowiązku oddać nam dnia wolnego. Święto Niepodległości przypada na środę, dlatego 

biorąc dwa dni wolnego (9 i 10 lub 12 i 13 listopada) możemy uzyskać 5 dni wolnego wykorzystując jedynie 2 dni urlopu. 

Dni wolne od pracy 2020 – grudzień. W ostatnim miesiącu roku do pracy nie pójdziemy 25 i 26 grudnia, czyli w pierwszy i drugi dzień Bożego 

Narodzenia. W 2020 roku będzie to kolejny piątek i sobota, dlatego trudno będzie zaplanować długi urlop. Tu sytuacja się powtarza, ponieważ święto 

przypada w sobotę, pracodawca powinien oddać nam jeden dzień wolny w innym terminie. 

 

        DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY W 2020 ROKU 

DATA (dzień tygodnia) Nazwa święta 

1 stycznia (środa) Nowy Rok 

6 stycznia (poniedziałek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 

12 kwietnia (niedziela) Wielkanoc 

13 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny 

1 maja (piątek) Święto Pracy 

3 maja (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja 

31 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)  

11 czerwca (czwartek) Boże Ciało 

15 sierpnia (sobota) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  

1 listopada (niedziela) Wszystkich Świętych  

11 listopada (środa)  Święto Niepodległości 

25 grudnia (piątek) Boże Narodzenie - pierwszy dzień 

26 grudnia (sobota) Boże Narodzenie - drugi dzień 

 

Zakaz handlu w niedziele 2020. Liczba niedziel handlowych w 2020 roku zostanie znacznie ograniczona. W całym roku będzie zaledwie 7 niedziel, w które bez 

przeszkód będzie można zrobić zakupy. Sprawdźcie, które niedziele wymienia ustawa jako te handlowe. Niedziele handlowe w 2020 roku: 

26 stycznia 2020, 5 kwietnia 2020, 26 kwietnia 2020, 28 czerwca 2020, 30 sierpnia 2020, 13 grudnia 2020, 20 grudnia 2020. 

W pozostałe niedziele będzie obowiązywał zakaz handlu. Zakupów nie zrobimy także w dni wolne od pracy, w które przypadają święta kościelne i państwowe: 1 stycznia 

- Nowy Rok, 6 stycznia - Trzech Króli, 12-13 kwietnia - Wielkanoc, 1 maja - Święto Pracy, 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja, 11 czerwca - Boże Ciało, 15 sierpnia - 

Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Święto Niepodległości, 25-26 grudnia - Boże Narodzenie. 

To nie koniec zmian, jakie czekają klientów i osoby pracujące w handlu od roku 2020. Ustawa o zakazie handlu w niedziele wskazuje także dni, w których handel będzie 

zabroniony po godzinie 14. Mowa tutaj o 11 kwietnia 2020 oraz 24 grudnia 2020. Obostrzenia te są związane ze świętami, odpowiednio: Wielkanocnymi i Bożego 

Narodzenia. 

                   .  

 
 

 

 

                                     Biuletyn redaguje:                                                          719-1350 
                                 Janusz Walosczyk                                                      MKR ZZDR PKP 
                                 http://www.mkrzzdrpkp.tgory.pl/                                        przy ZLK T. Góry 

                                        

                                                                               

O G Ł O S Z E N I E !!!!!!!!!!!! 

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA REJONOWA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO DYŻURNYCH RUCHU PKP 

W TARNOWSKICH GÓRACH ZAPRASZA NA ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 

01 LUTEGO 2020 ROKU GODZINA 19.00 DOM GOŚCINNY ARNOLD RUDYSZWAŁD UL. ZABEŁKOWSKA 1 

ZAPEWNIAMY DOSKONAŁĄ ZABAWĘ DO BIAŁEGO RANA !!! MUZYKA MECHANICZNA DLA KAŻDEGO…. 

LOSOWANIE NAGRÓD RZECZOWYCH MENU I RÓŻNEGO RODZAJU NAPITKI CENA 150 ZŁOTY OD PARY 

ZAPISY DO DNIA 10.01.2020r PRZYJMUJĄ: MAŁGORZATA ADAMCZYK TEL. 608 349 059  

DARIUSZ SARNA TEL. 798 671 804 JANUSZ WALOSCZYK TEL. 502 122 066 

 

https://wiadomosci.wp.pl/tag/%C5%9Bwi%C4%99to%20wojska%20polskiego
https://wiadomosci.wp.pl/wszystkich-swietych-1-listopada-6028870262272641c
https://wiadomosci.wp.pl/swieto-niepodleglosci-11-listopada-6034419567903361c
https://wiadomosci.wp.pl/boze-narodzenie-25-grudnia-6028870446850689c
https://wiadomosci.wp.pl/boze-narodzenie-25-grudnia-6028870446850689c

