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         Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, 

           pragniemy ,złożyć wszystkim członkom ZZKiM 

KM  w Łodzi najserdeczniejsze życzenia: 

spokojnych ,zdrowych i pogodnych Świąt ,spędzonych  

w gronie bliskich  niech te Święta przyniosą Państwu  

dużo radości, ciepła i optymizmu. 

 

 

 

Korzystając z okazji chcielibyśmy zdementować plotki . 

ZZKiM  KM  nie jest przeciw podwyższeniu wynagrodzenia   

zasadniczego w MPK-Łódź Spółka Z O.O. 

 

Nasze stanowisko pozostało bez zmian.Uważamy,że podwyżki powinni otrzymać wszyscy 

pracownicy niezależnie od stażu pracy i wysokości stawki, w jednym terminie .Nie chcemy 

podziału na lepszych i gorszych pracowników, chcemy żeby wszyscy byli traktowani  

jednakowo. Staramy się uniknąć sytuacji w której środki pieniężne przeznaczone na 

 podwyższenie wynagrodzeń,zostałyby nierówno podzielone lub żeby jakaś grupa  

pracowników została całkowicie pominięta. 

 

Mamy nadzieję, że Koleżanki i Koledzy z należytym zrozumieniem podejdą do naszego 

stanowiska i wyrażą swoją opinię w trwającej do 25 marca 2016r Ankiecie dotyczącej  

podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników MPK-Łódź Spółka Z O.O. 

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki ankiety, którą podliczy i zweryfikuje Dział  

Promocji i Pozyskiwania Funduszy we współpracy z Działem Personalnym i Związkami 

Zawodowymi, które wyrażą chęć uczestnictwa i pomocy w w/w pracach.  



 
Czym jest Wielkanoc? 
 
Trzy blondynki zginęły w wypadku samochodowym. Po śmierci stają przed bramą 
niebios. Święty Piotr wita je słowami: 
– Możecie dostać się do nieba, jeśli odpowiecie na jedno proste pytanie religijne. 
Pytanie brzmi: co to jest Wielkanoc? 
Pierwsza blondynka odpowiada: 
– Wielkanoc to takie święto, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich… 
Źle! Odpowiada Święty Piotr. Nie przestąpisz bram królestwa niebieskiego,  
bezbożna ignorantko! 
Odpowiada druga blondynka: 
Ja wiem! To takie święto, kiedy stroi się choinkę, śpiewa kolędy i rozdaje  
prezenty! 
Święty Piotr załamany wali głową we wrota do niebios, a następnie patrzy  
z nadzieją na trzecią blondynkę. 
Ostatnia blondynka uśmiecha się spokojnie i nawija: 
– Wielkanoc to święto Zmartychwstania Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowa-
ny przez Rzymian. Po tym, jak oddał życie za wszystkich ludzi, został pochowany w 
pobliskiej grocie, do której wejście zostało zamknięte głazem. Trzeciego dnia Jezus 
zmartwychwstał… 
– Świetnie! Wykrzykuje Święty Piotr, wystarczy, widzę, że znasz Pismo Święte! 
Blondynka nawija śmiało dalej: 
– … zmartwychwstał i tak historia powtarza się co roku, Jezus w czasie Wielkanocy 

odsuwa głaz i wychodzi z groty, patrzy na swój cień i jeśli go zobaczy, to zima bę-

dzie sześć tygodni dłuższa… 


