
 

KOMUNIKAT 
Działając w oparciu o decyzję Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" 

w Krakowie, dotyczącą zorganizowania w dniu 28 MAJA 2022 roku w Centrum 

Aktywnego Wypoczynku "Borek" w miejscowości Borek 302 koło Bochni, 

"Majówki z Solidarnością" w Małopolsce, uprzejmie informujemy, iż w związku                         

z powyższym  KM NSZZ "Solidarność" "Glinik" w Gorlicach organizuje wyjazd na 

organizowaną imprezę rodzinną przez Region. 

W programie wiele ciekawych atrakcji, zabawy, konkursy, mecze piłki 

siatkowej i wiele innych. Majówkę prowadzi Kabaret "Jestem" z Zespołem 

Muzycznym "Forte".  

  

     Wyjazd nastąpi w dniu 28 maja br.(sobota) o godzinie  900 

 z Dworca Autobusowego w Gorlicach – przystanek dla wysiadających, a powrót                    

w godzinach wieczornych. 

W imprezie mogą uczestniczyć całe rodziny w tym dzieci.  

  

Zapisy na wyjazd prowadzone będą w siedzibie Związku począwszy od dnia 25 

kwietnia do 10 maja 2022 roku z podaniem imienia, nazwiska osób biorących udział                                

w imprezie. Koszty autokaru pokrywa Zarząd Regionu Małopolska NSZZ 

"Solidarność" w Krakowie. Bony żywnościowe  dla uczestników wyjazdu członków 

Związku w wysokości 50 złotych pokrywa Związek, W skład bonu żywnościowego 

wchodzi:                                                                                                                                                     

karkówka marynowana w ziołach 150g. w cenie 15 zł., soczyste golonko z grilla                         

z listkiem laurowym 200g. w cenie 25 zł., i piwo lane Okocim 0.5 litra w cenie 10 

zł.,(można zamienić na napoje Tymbark, Coca-Cola, Sprite, Fanta 0.5 litra). 

Przy zapisie istnieje możliwość zakupienia identycznego bonu żywnościowego dla 

członków rodziny wpłacając kwotę 50 złotych. Ponadto istnieje możliwość zakupu 

bonu żywnościowego dla dzieci w cenie 20 zł. w skład którego wchodzi  zapiekanka 

w cenie 10 zł. i gofry z owocami (porcja) w cenie 10 zł. 

Ponadto na miejscu można dokupić: Szaszłyk z kurczaka z papryką i boczkiem 200g 

w cenie 20 zł., kiełbaskę z grilla w cenie 15 zł., hotdog w cenie 10zł., frytki w cenie 10 

zł., i popcorn w cenie 10zł.  

 

Związek informuje, iż na powyższą imprezę posiada 50 miejsc, dlatego o uczestnictwie 

w wyjeździe decydować będzie kolejność zapisu. 

 

          Serdecznie zapraszamy. 

 

 

                                                                     Przewodniczący KM NSZZ "S" "Glinik" 

 

                                                                                     Marek Bugno 


