
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze 

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce 

Plac Bema 12,  07 – 410 Ostrołęka 

 

Wycieczka w Sudety i do Drezna 
 

 

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników 

Oświaty i Wychowania w Ostrołęce zaprasza wszystkich członków                      

i sympatyków Związku na 5 - dniową wycieczkę w Sudety i do Drezna,         

w dniach 25 - 29 lipca 2016 roku (poniedziałek - piątek). Ilość miejsc 

ograniczona (49 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają 

członkowie Związku. 

 

 

Całkowity koszt wycieczki (w tym ubezpieczenie i bilety wstępu): 

  

• 700 zł od członka organizacji (dziecka, męża, żony, wnuczka); 

•    800   zł od pozostałych osób. 

 

Zapisy na wycieczkę przyjmujemy do 1 czerwca 2016 r. (środa) za pomocą: 

poczty internetowej: aleksanderzawalich@wp.pl lub telefonicznie za pomocą 

SMS na numer: 502 646 899. W treści zgłoszenia należy podać: imię                   

i nazwisko, adres zameldowania z kodem pocztowym i PESEL                         

(do ubezpieczenia). Wpłatę na wycieczkę można dokonać w dwóch ratach, 

przekazując środki na rachunek bankowy organizacji (PKO BP S. A. Oddział    

w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem ”Wycieczka 

2016”. 

  

I rata – do 1 czerwca – 350 zł; 

II rata – do 1 lipca – 350 zł. 

 

 

 

Ostrołęka, 29.04.2016 r. 



NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze 

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce 

Plac Bema 12,  07 – 410 Ostrołęka 

 

Program wycieczki  
 

 

25 lipca (poniedziałek) – Wyjazd z Ostrołęki o godz. 5:00 – parking przy 

pływalni na ul. Witosa, (14:00) Wałbrzych, Zamek Książ (zwiedzanie                

z przewodnikiem trasa 2, 1,5 godz.), obiad (16:00), Szklarska Poręba            

(ok. 19:00 zakwaterowanie w Ośrodku „Mauritius”, ul. Dworcowa 6, 

obiadokolacja). 

 

26 lipca (wtorek) – Śniadanie, Karkonosze Zachodnie (9:00 – 17:00) – 

wejście piesze lub wjazd wyciągiem krzesełkowym na Szrenicę /1362 m n.p.m./, 

Śnieżne Kotły, źródła Łaby, wodospad Kamieńczyka bądź Szklarki. 

 

27 lipca (środa) – Śniadanie, Karkonosze Wschodnie (9:00 – 20:00) – przejazd 

do Karpacza, wejście piesze lub wjazd wyciągiem krzesełkowym na Kopę /1375 

m n.p.m./ i stamtąd wejście na Śnieżkę, Spalona Strażnica, Polana Złotówka, 

kocioł Małego Stawu, Karpacz – kościółek Wang. Hotel Gołębiewski - 

aquapark. 

 

28 lipca (czwartek) – Śniadanie, wycieczka autokarowa do Drezna (8:00 – 

20:00), spacer po centrum historycznym miasta /Tarasy Brulla, balkony Europy/, 

Kościół Frauenkirche, Zamek, Semper Opera oraz Zwinger (czas spaceru ok. 1,5 

godz.). Następnie zwiedzanie obiektów zamkniętych biletowanych: Galeria 

Mistrzów Starych /Madonna Sykstyńska Rafaela/, Galeria porcelany oraz 

Gabinet matematyczno-fizyczny (czas zwiedzania ok. 2 godz.). Przejście do 

współczesnego centrum miasta - czas wolny (ok.1 godz.).  

 

29 lipca (piątek) – Śniadanie, Jelenia Góra /Mały Trakt Śródmiejski/, kościoły 

w Jaworze i Świdnicy, obiad (16:00),  powrót do Ostrołęki (ok. godz. 23:00). 

 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 


