
     

                                                                         

*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie”     ***     informacje  i  ogłoszenia ***

Fundacja ,,Sport i  Zdrowie” przy NSZZ ,,Solidarność” 
zaprasza  członków  związku  wraz  z  rodzinami  do 
korzystania  z  basenów  w  Dąbrowie  Górniczej  – 
Strzemieszycach, Ząbkowicach i Jaroszowcu.
Bilety są do nabycia w siedzibie NSZZ ,,Solidarność” 
budynek ,,PROMYK” pok. Nr 7 tel. 51-13, 58-63

• OLKUSZ-  szkoła podstawowa nr 2
 Niestety po wakacjach Fundacji ,,Sport i Zdrowie” nie 
udało się załatwić biletów na basen do Olkusza - do 
odwołania( prowadzimy rozmowy).

• DĄBROWA G- STRZEMIESZYCE
Szkoła Podstawowa Nr.5- w godzinach:

Poniedziałek 1600 1700 1800 1900

Wtorek 1600 1700 1800 1900

Środa 1600 1700 1800 1900

Czwartek 1600 1700 18001900 

Piątek 1600 1700 1800 1900 

Sobota 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

Niedziela 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

Wejście o pełnych godzinach
Odpłatność po dofinansowaniu  – 4,00 zł  dorośli 
Odpłatność po dofinansowaniu  -  3,00 zł dzieci (do  3 -
ej klasy gimnazjum)  . Pełny koszt biletu to 
odpowiednio 7 zł  i 5 zł.

                              Pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
                               Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. 
                          
Adres: 42–523 Dąbrowa Górnicza     ul. Koksownicza 1 
Redaguje:  Filas Józef                  tel. 51-13, 58-63        Nakład 500 egz.

• JAROSZOWIEC
Wtorek od 1400  do 1900

Środa od 1400  do 1900

Czwartek od 1400  do 1900

Piątek od 1100  do 1900

Sobota od   900   do 1900 

Niedziela od 1000  do 1900

Wejście o pełnych godzinach
Odpłatność - 3,00 zł.   dorośli
Odpłatność - 2,00 zł.  dzieci  ( 3 klasa gimnazjum)

 Zapraszamy członków NSZZ ,,Solidarność”  do korzystania z basenów i siłowni  !!!

• Basen w Ząbkowicach 
         szkoła nr 31                      

Poniedziałek - 1800 - 2100

Wtorek - 1800 - 2200

Środa - 2000 - 2200 
Czwartek - 1800 – 2000  2100 - 2200

Piątek - 1800 – 1900  2000 - 2200

Sobota - 1100 - 1800

Wejście o pełnych godzinach
Odpłatność - 3,00 zł.  dorośli
Odpłatność - 2,00 zł. dzieci (3 klasa gimnazjum)

                        PUCHAR ŚWIATA
             ZAKOPANE  22-23 styczeń 2010 rok
Informujemy  wszystkich  członków  NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń i Spółek ,,córek” , 
że Fundacja ,,Sport i Zdrowie” organizuje w dniach 
22-23 stycznia 2010 r. wycieczkę do Zakopanego na 
Puchar Świata w skokach narciarskich. 
Organizatorzy nie zapewniają wejściówek na skoki.
Szczegółowych  informacji  o  zapisach  i  cenie 
wycieczki udzielimy w pierwszym tygodniu stycznia 
2010  roku.  poprzez  rozgłośnię  FAMA  w  osobnym 
komunikacie  oraz  na  naszej  stronie  internetowej 
www.solidarnosc-przyjazn.pl
Informujemy  również  zainteresowanych,  że  w 
przypadku  dużego  zainteresowania  wyjazdem, 
pierwszeństwo w zapisach będą mieli ci  członkowie 
NSZZ ,,Solidarność”  ,  którzy  na Puchar Świata  w 
skokach narciarskich  pojadą po raz pierwszy.

             

• OLKUSZ - SIŁOWNIA

             
Fundacja  “Sport  i  Zdrowie”  przy  NSZZ 
Solidarność informuje członków związku , że 
od  listopada  2009  roku,  można  korzystać  z 
siłowni DRAGON znajdującej się w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olkuszu. 
Odpłatność po dofinansowaniu wynosi 4 zł. 
Wejście na obiekt możliwe jest tylko ze zmien-
nym obuwiem. 
Bilety  są  do  nabycia  w  siedzibie  Związku 
Zawodowego  NSZZ  Solidarność  budynek 
PROMYK pokój nr.07. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. 
tel. 58-63 lub 51-13

             ZAPRASZAMY !!!

        ZAPRASZAMY !!!

http://www.mosir.olkusz.pl/silownia.htm
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