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ZAPISY NA WYJAZD INTEGRACYJNY WRAZ Z WPŁATĄ 

PRZYJMOWANE BĘDĄ W BIURZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ  GLINIK  

DO 31.03.2020 r. 

( ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ) 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR. TEL. 

502 715 244 

CENA: 

320 zł/osoby 

 
 

W CENIE ORGANIZATORZY 

ZAPEWNIAJĄ 

KONCERT 

JUBILEUSZOWY 

W Kościele Parafialnym 

MIŁOŚERDZIA BOŻEGO 

Na CYRHLI 

 



 

KOMUNIKAT 
Spotkanie Integracyjne wraz z obchodami 40 lecia 

"Solidarności" Grupy Famur - ZAKOPANE 2020' 

 
 

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Grupy Famur                       

w Katowicach uprzejmie informuje, iż w dniach od 05 do 07 czerwca 2020 roku 

organizuje uroczyste obchody 40 lecia powstania NSZZ "Solidarność" Grupy Famur, 

połączone z  wyjazdem integracyjnym do Zakopanego według załączonego obok plakatu 

wraz z stosownym scenariuszem uroczystości = Patrz Plakat i scenariusz obok= 

Z wyjazdu mogą skorzystać członkowie Związku z 9-ciu Oddziałów Grupy Famur 

w tym Systemy Ścianowe Oddział Glinik w Gorlicach wraz z najbliższą rodziną                       

tj: mąż, żona. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona i po odpowiednich staraniach dla Oddziału 

Glinik w Gorlicach wynosi 50 osób, w związku z powyższym o udziale w wyjeździe 

decyduje kolejność zapisu. 

 

45 % kosztów wyjazdu sponsoruje Prezes Famur S.A. w Katowicach  pozostałe 

koszty w wysokości 320 zł./osoby pokrywają uczestnicy wyjazdu. 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” postanowiła  pokryć 

koszty autokaru, oraz dopłacić do wyjazdu członkom Związku Oddziału Glinik kwotę 

100 zł. Pozostałą część wpłaty uczestnicy dokonują od siebie. 

 

Każdy uczestnik wyjazdu przy zapisie podejmuje decyzję, czy w drodze powrotnej 

tj: 07 czerwca chce skorzystać z Term w Chochołowie za dodatkową odpłatnością                         

w wysokości:  58 zł./os. do 59 roku życia i 48 zł./os. od 60 roku życia wzwyż. 

 

Zapisy na wyjazd prowadzone będą w siedzibie Związku począwszy od dnia 

16  do  27 marca 2020 roku z podaniem imienia, nazwiska, nr fabrycznego, daty 

urodzenia uczestnika wyjazdu i wpłatą całości kosztów wyjazdu tj. członek związku 

220 zł., pozostali uczestnicy  320 zł.+ koszt pobytu na termach. 

 

W razie wątpliwości lub pytań co do organizacji wyjazdu proszę dzwonić pod                    

nr. tel. 502-715-244. 

                                                                                                     Serdecznie zapraszamy. 



SCENARIUSZ  UROCZYSTOŚCI  40-LECIA   
POWSTANIA  NSZZ  "SOLIDARNOŚĆ" GRUPY  FAMUR,   

POŁĄCZONY  ZE  SPOTKANIEM  INTEGRACYJNYM  
ZAKOPANE CYRHLA   05-07 CZERWCA  2020  ROK. 

05.06.2020 r. 
1200 - 1300- Przyjazd i zakwaterowanie wszystkich uczestników. 

1430         -Przemarsz wszystkich uczestników i zaproszonych gości wraz z "Mix Orchestrą"                             

          i sztandarami do Kościoła Miłosierdzia Bożego na Cyrhli. 

1500                -Uroczysta Msza Św. z oprawą muzyczną "Mix Orchestry". 

1600        -Koncert Jubileuszowy w roku 40-lecia powstania "Solidarności" i 100-lecia         

         urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II w wykonaniu "Mix Orchestry, solistek                       

         i solistów Operetki Śląskiej.  

1745           -Obiad dla zaproszonych gości i wszystkich uczestników uroczystości w Karczmie 

         Podhale, następie biesiada piwna z konkursami i zabawami. Po biesiadzie    

         zabawa taneczna do późnych godzi nocnych.  

         Biesiadę i zabawę prowadzi Kabaret "Jestem" z Piekar Śląskich.  

         Menu - stół szwedzki a w nim: 2 gorące dania, zimna płyta, napoje, piwo, inny 

         alkohol w własnym zakresie.  

         Każdy uczestnik Biesiady otrzymuje pamiątkowy Kufelek. 

2000               -Uroczyste wręczenie podziękowań z okazji 40-lecia powstania "Solidarności". 

 

06.06.2020 r. 
800 - 1000     -Śniadanie w/g przygotowanego  podziału na grupy. 

1000 - 1700 -Czas na wycieczki po górach, spacery po Krupówkach, wg własnego uznania. 

1800                 -Obiad i zabawa taneczna z zespołem "Mini Bazar" w Karczmie Podhale.  

                    Menu - stół szwedzki a w nim: 3 gorące dania, zimna płyta, napoje, alkohol -          

                    1/2 l na parę. 

 

07.06.2020 r. 
800 - 1000  - Śniadanie w/g przygotowanego  podziału na grupy. 

1100        - Możliwość udziału w niedzielnej Mszy Św. na Cyrhli. 

 

UWAGA! 
W niedzielę tj: 07.06.2020r. po śniadaniu, ewentualnie Mszy Św. istnieje możliwość 

skorzystania z Term w Chochołowie. Decyzję w tej sprawie podejmuje każdy opiekun 

swojej grupy i wiąże się to z dodatkową odpłatnością  i wcześniejszym uzgodnieniu tego 

z Chochołowskimi Termami. 


