
 

KOMUNIKAT 

Wycieczka Krajowa 
 

Działając w oparciu o wnioski członków Związku dotyczące  

zorganizowania w 2017 roku wycieczki Krajowej, Komisja Międzyzakładowa 

NSZZ „Solidarność” „Glinik" w Gorlicach uprzejmie informuje, iż podjęła 

decyzję dotyczącą zorganizowania takowej  wycieczki w dniach od 29 

czerwca do 01 lipca 2017 roku – 3 dni do Zamościa - Lublina - Kozłówka 

- Kazimierza Dolnego , w liczbie 1 dużego autokaru tj. maksymalnie 48 osób. 

W przypadku dużego zainteresowania wycieczką Związek rozważy 

możliwość uruchomienia 2 autokaru. 

Z wycieczki mogą skorzystać członkowie Związku wraz z najbliższą 

rodziną tj. mąż, żona, dzieci. 

 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” postanowiła  

o dopłacie do wycieczki członkom Związku kwotę 200 zł. Pozostałą część 

wpłaty uczestnicy dokonują od siebie, lub korzystają z możliwości zawartej      

w Regulaminie podziału środków pkt. 5 ppkt. 1. 

Aby wycieczka doszła do skutku organizator, czyli Związek musi znać 

liczbę chętnych w ilości maksimum 48, a minimum 45 osób do skorzystania              

z niej do dnia 24 lutego 2017 roku. W związku z powyższym liczba miejsc 

jest ograniczona, a o udziale w wycieczce decyduje kolejność zapisu. 

 

Zapisy na wycieczkę prowadzone są w siedzibie Związku począwszy 

od dnia 13 do 24 lutego 2017 roku z podaniem imienia, nazwiska, daty 

urodzenia i miejsca zamieszkania każdego uczestnika wycieczki i wpłatą 

całości kosztów wycieczki tj. członek związku 270 zł. pozostali uczestnicy 

470 zł.( minus ewentualne środki z kartoteki). 

 

W razie wątpliwości lub pytań co do organizacji wycieczki proszę 

dzwonić pod nr. tel. (18) 35-28-903. 

Program wycieczki wraz z jej kosztami stanowi załącznik do 

komunikatu. Organizator zastrzega sobie z przyczyn nie zależnych od niego 

zmianę programu wycieczki. 

                                                                          Serdecznie zapraszamy. 



 
            ul. Kościuszki 36 

STUDIO ACTIVE        38-300 Gorlice   

  SPORT I TURYSTYKA       tel. 693761744 
                     studioactive.turystyka@gmail.com 
 
 
 

 ZAMOŚĆ,LUBLIN, KOZŁÓWKA, KAZIEMIERZ DOLNY 

 
Termin:        29.06/30.06/01.07.2017 

Cena:  470 zł/os 
 
Dzień 1 

 

6:00   zbiórka, wyjazd z Gorlic, przejazd do Zamościa, 

11:00- 16:00 zwiedzanie miasta z przewodnikiem:  Rynek Wielki z ratuszem – jeden z piękniejszych 

reprezentacyjnych placów w Europie z XVI wieku,Katedra – ufundowana została przez Jana 

Zamojskiego, Akademia, Stara i Nowa Brama Lubelska, Brama Szczebrzeska, Nowa i Stara 

Brama Lwowska, mury twierdzy, arsenał, park 

16:00-17:00  Czas wolny na obiad lub kawę (płatne we własnym zakresie) 

17:00-20:00 Przejazd do Lublina, przyjazd do pensjonatu/hotelu ***, zakwaterowanie, obiadokolacja, 

nocleg 

Dzień 2 

 

8:00   śniadanie,  

9:00   Przejazd do Kozłówki, zwiedzanie z przewodnikiem: 

10:00-12:00  Muzeum Zamojskich w Kozłówce – wnętrza pałacowe 

Kozłówka to jeden z najpiękniejszych muzeów wnętrz w Polsce. Zespół pałacowo – parkowy 

ordynacji rodziny Zamojskich obejmuje pałac z wnętrzami pałacowymi z XIX wieku.   

12:00-16:00  Lublin – zwiedzanie Starego Miasta: Rynki, uliczki, Plac po Farze, Zamek z Kaplicą Trójcy 

Świętej, kościół Dominikanów, czas wolny na kawę 

16:00-19:00  Państwowe Muzeum na Majdanku – dawny nazistowski obóz koncentracyjny. Wycieczka 

obejmuje trasę od Pomnika Walki i Męczeństwa przy Bramie, poprzez wystawy, baraki, łaźnie, 

ku krematorium i Mauzoleum. 

20:00   Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

 
Dzień 3 

 
 
7:00   Śniadanie, wykwaterowanie 

8:00-9:00  Przejazd do Kazimierza Dolnego, spotkanie z przewodnikiem 

9:00-12:00  zwiedzanie miasta: spacer bulwarem nadwiślańskim – panorama miasteczka z zamkiem, 

baszta, kościołem parafialnym. Przejście ul. Senatorska z najpiękniejsza kazimierska 

kamienica – Celejowska w kierunku klasztoru Franciszkanów. Wzgórze Franciszkanów – 

punkt widokowy na miasteczko, sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej. Przejście na Rynek, 

zwiedzanie Rynku z kamienicami braci Przybyłów, przejście na Mały Rynek. Na Małym Rynku 

z zewnątrz obejrzymy Stare Jatki Koszerne i budynek dawnej synagogi. 

12:00-13:00  przejazd melexami (13-o osobowe, elektryczne busiki turystyczne)przejazd na cmentarz 

żydowski z pomnikiem – Ściana płaczu oraz do wąwozu lessowego – spacer najbardziej 

znanym kazimierskim wąwozem – Korzeniowy Dół 

13:00-14:00   rejs statkiem po Wiśle  

14:00-15:30  Czas wolny na kawę 

15:30   wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do Gorlic w godzinach wieczornych 
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