
Szanowni Państwo,  

 
w związku z powstaniem w naszej placówce szkoły kolejowej  tj. 

na poziomie szkoły branżowej I stopnia kierunek Mechanik pojazdów 

kolejowych oraz na poziomie Technikum kierunek Technik transportu 
kolejowego działającej przy patronacie i ścisłej współpracy ze spółkami  

kolejowymi PKP CARGO i PKP Intercity oraz w dalszej kolejności ze 
spółkami  PKP Polskie Linie Kolejowe ,PKP POL-REGIO i Koleje Śląskie 

mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne na 
którym obecni będą Dyrekcja szkoły ZDZ w Żywcu  i przedstawiciele PKP 

Intercity,które odbędzie się on- line na platformie internetowej Webex w 
formie webinarium  w najbliższy wtorek 20.04.br.o godz.17.00. 

 
Na spotkaniu omówiona zostanie charakterystyka naszej szkoły w Żywcu , 

realizacja kształcenia ogólnego , przedmiotów zawodowych (kolejowych) i 
praktyk zawodowych na terenie zakładów spółek  PKP CARGO w 

Czechowicach-Dziedzicach  i PKP Intercity w Katowicach. Przedstawione 
będą również  Państwu zasady lojalnościowego programu stypendialnego 

PKP Intercity oraz możliwości zatrudnienia i  rozwoju zawodowego 

młodzieży w w/w spółkach kolejowych.  
 

Dodatkowo przesyłamy materiały promocyjne naszych kierunków  
kolejowych z krótkim filmem pokazującym zalety najnowocześniejszego 

obecnie na polskich torach pociągu Pendolino, będącego na wyposażeniu 
taboru PKP Intercity, do którego dołączamy poniższy link:  

 
https://youtu.be/5lWuWYK0CJM 

W kolejnym e-mailu przesyłamy Państwu zaproszenie do uczestnictwa we 
wspomnianym  spotkaniu,które będzie realizowane przez platformę Webex 

( należy kliknąć zielony przycisk "Join meeting", w przypadku braku 
posiadania programu Webex po kliknięciu program zainstaluje się 

automatycznie). 

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów Szkół ,Grono Pedagogiczne, Uczniów i 

Rodziców . 
 

 
 
Maciej Moc 

Dyrektor Zespołu Szkół w Żywcu  

 

https://youtu.be/5lWuWYK0CJM


ZDZ Katowice 3 is inviting you to a scheduled Webex meeting.  

  

  

Tuesday, April 20, 2021  

5:00 PM  |  (UTC+02:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna  |  2 hrs  

  

  

 

Join meeting  

 

  

 
More ways to join: 

   

Join from the meeting link 

https://zdz.webex.com/zdz/j.php?MTID=m157c93c25b4ea3b7ae89af317a421460 

  

  

Join by meeting number  

Meeting number (access code): 183 135 5980  

Meeting password: 100!300 

  

  

Join by phone 

Use VoIP only 

  

  

Join from a video system or application 

Dial 1831355980@zdz.webex.com 

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number. 

  

  

Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business 

Dial 1831355980.zdz@lync.webex.com 
  

  

  

Need help? Go to https://help.webex.com  

https://zdz.webex.com/zdz/j.php?MTID=m157c93c25b4ea3b7ae89af317a421460
https://zdz.webex.com/zdz/j.php?MTID=m157c93c25b4ea3b7ae89af317a421460
https://poczta.onet.pl/Czytaj/%20sip:1831355980@zdz.webex.com
https://poczta.onet.pl/Czytaj/%20sip:1831355980.zdz@lync.webex.com
https://help.webex.com/


 

  


