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MKR ZZDR PKP Katowice informuje, że przyjmujemy zapisy na wypoczynek 
w będących do naszej dyspozycji wagonach i pomieszczeniach socjalnych 

pod numerami telefonów : (932) 710-47-48, (932) 710-46-21 
lub osobiście w siedzibie MKR ul. Kilińskiego 5 w Sosnowcu (okolice Przychodni Kolejowej, 
koło miejsca postoju Specjalnego Pociągu Ratownictwa Technicznego IZ Sosnowiec) 

 
W cenie 14 dniowy pobyt w wagonie lub pomieszczeniu dla całej Rodziny ! 
 

W miejscowościach Ocypel i Ustroń Polana oferujemy wagony socjalne, a w miejscowości Ocypel dodatkowo 
pomieszczenia w byłym budynku dworca kolejowego, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym.  
 
W przypadku bazy w Świnoujściu i Augustowie oferujemy pobyty w wagonach socjalnych wyposażonych               
w natryski, natomiast toaleta zapewniona jest na zewnątrz (TOI-TOI) lub kontener WC. 
 
We wszystkich lokalizacjach zarówno wagony jak i pomieszczenia posiadają w pełni wyposażone kuchnie lub 
aneksy kuchenne z kuchenkami indukcyjnymi, TV z dekoderem DVBT. 
 
Jeśli lubicie pobyty w typowo uzdrowiskowych miejscowościach wśród gwaru i szeregu atrakcji dla turystów 
polecamy pobyt w Świnoujściu, Augustowie oraz Ustroniu Polanie. Jeśli zaś cenisz sobie spokój, ciszę, 
obcowanie z naturą, lubisz zbierać grzyby, wędkować lub wziąć udział w licznie organizowanych spływach 
kajakowych np. rzeką Wdą - polecamy pobyt w Ocyplu. 
 
Ponadto wszystkie miejsca, które wam oferujemy stanowią doskonałą bazę wypadową dla osób lubiących 
wędrówki i zwiedzanie atrakcyjnych miejsc naszego kraju. 
 

Więcej na : http://www.zzdrpkp.katowice.pl/ - zakładka baza turystyczna 
Na życzenie wystawiamy fakturę, która umożliwia skorzystanie z dofinansowania   z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 
 

TERMINY TURNUSÓW W BAZACH WYPOCZYNKOWYCH 

MKR ZZDR PKP Katowice 

(AUGUSTÓW, ŚWINOUJŚCIE, OCYPEL, USTROŃ POLANA) w roku 2018 : 

 

11.06-24.06.2018 - przed sezonem taniej ! 
25.06-08.07.2018 
09.07-22.07.2018 
23.07-05.08.2018 
06.08-19.08.2018 
20.08-02.09.2018 
03.09-16.09.2018 - po sezonie taniej ! 

 

Możliwość skorzystania z turnusów 7 dniowych w miarę wolnych miejsc. 

Zapisy w 2018 roku od dnia 05 marzec godz.8.00 

osobiście w biurze MKR ul. Kilińskiego 5 w Sosnowcu 

i telefonicznie : (32) 710-47-48, (32) 710-46-21 

http://www.zzdrpkp.katowice.pl/

