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Informuj?, ze Zarz^d Wojewddztwa Sl^skiego z inicjatywy Marszatka podj^t 
decyzj? o wprowadzeniu bezptatnych przejazdow dia dzieci i mtodziezy 
szkolnej poci^gami Kolei Sl^skich w czasie trwania ferii zimowych w 
wojewodztwie sl^skim tj. od potnocy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.

MARSZAtEK
WOJEWODZTWA SL/JSKIEGO

Jakub Chetstowski

Urzgd Marszatkowski 
Wojewodztwa ^Igskiego 
ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice

Oferta dotyczy catej siatki pot^czen Kolei ^l^skich (poza odcinkiem 
przygranicznym Chatupki-Bohumin). Do bezptatnych przejazdow dzieci i 
mtodziezy przebywaj^cych w tym czasie na terenie wojewodztwa sl^skiego 
uprawnia wazna legitymacja szkolna szkot podstawowych, gimnazjalnych, 
branzowych i srednich z obszaru catej Polski. Mtodsze dzieci mog^ 
korzystac z przejazdow na postawie dokumentu potwierdzaj^cego ich wiek.

TELEFON +48 32 20 78 29O 
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
www.slaskie.pl W zwiqzku z powyzszym zwracam si^ z prosb^ o udost^pnienie 

i rozpropagowanie niniejszej informacji wsrod podlegtych Kuratorium 
Oswiaty podmiotow.

Informacja dIa dyrektorow szkot i plakat dotyczqce akcji znajduj^ si^ w 
zat^czniku.

Zat^czniki:
1. Plakat;

Pismo do dyrektorow szkot.2.

SporzqdzHa: Magda Bfaszczyk, Wydzial KP, tel. 32 77 40 150, mblaszczyk@slaskie.pl
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Katowice, 23.01.2019 
KP-RP.KW-00007/19 
KP-RP.0631.3.2019

Wojewodztw'o
Sl^skie

Panie/Panowie 
Dyrektorzy Szkot 
w wojewodztwie sl^skim

Informuj?, ze Zarz^d Wojewodztwa 6l^skiego z inicjatywy Marszatka podj^t 
decyzj? o wprowadzeniu bezptatnych przejazdow dia dzieci i mtodziezy 
szkolnej poci^gami Kolei $l^skich w czasie trwania ferii zimowych w 
wojewodztwie sl^skim tj. od potnocy 08/09 iutego br. do 24 iutego br.

MARSZAtEK
Wojew6dztwa Sl^skiego

Jakub Chetstowski

Oferta dotyczy catej siatki pot^czen Kolei SIqskich (poza odcinkiem 
przygranicznym Chatupki-Bohumin). Do bezptatnych przejazdow dzieci 
i mtodziezy przebywajqcych w tym czasie na terenie wojewodztwa 
sl^skiego uprawnia wazna legitymacja szkolna szkot podstawowych, 
gimnazjalnych, bran^owych i srednich z obszaru catej Polski. Mtodsze 
dzieci mog^ korzystad z przejazdow na postawie dokumentu 
potwierdzaj^cego ich wiek.

Urzgd Marszatkowski 
Wojewodztwa Sl^skiego 
ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice

telefon +48 32 20 78 290 
faks +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
www.slaskie.pl

W zwi^zku z powyzszym zwracam si? z prosb? 0 przekazanie niniejszej 
informacji o akcji rodzicom i opiekunom uczniow wszystkich szkot w 
wojewodztwie.

Wi?cej informacji znajduje si? na stronie www.slaskie.pl - zaktadka: Kolej 
na ferie.
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Zat?cznik:
1. Plakat;

Sporzqdzifa: Magda Blaszczyk, Wydziaf KP, tel. 32 77 40 150, mblaszczyk@slaskie.pl
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Fm^wwany z mkjatywy Marszaika Wojewadztwa Siqskiego

Kolej na rCniC
BEZMNE PWJAZD'f OLA DZIECII MEOOZIEZy

9-24 lulego 2019
ko(eje$(asl((e.c0iH
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^^0^ Koieje SIqskie

wifffl te^tymegs $iMna sikM pod^mmmy^t 
0mtw^iiiydh,branio¥fydiiir&intchhsbdakumem 
potmerdiajgcy wiek wpuypadku dzied przed^zkoinych^ 
Ofena obejmi^e catg siatk^ polgczeh Kotei ilqsJuch 
I oddnka przygranicinego Chatupkf-Bohuniin.
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