*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie” *** informacje i ogłoszenia ***
Zapraszamy członków NSZZ ,,Solidarność” do korzystania z basenów i siłowni !!!
Fundacja ,,Sport i Zdrowie” przy NSZZ ,,Solidarność”
zaprasza członków związku wraz z rodzinami do
korzystania z basenów w Dąbrowie Górniczej –
Strzemieszycach.
Bilety są do nabycia w siedzibie NSZZ ,,Solidarność”
budynek ,,PROMYK” pok. Nr 7 tel. 51-13, 58-63
• 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 – 3,50 zł dorośli
Odpłatność po dofinansowaniu - 2,50 zł dzieci (do 3 ej klasy gimnazjum) . Pełny koszt biletu to
odpowiednio 7 zł i 5 zł.
UWAGA !!!!

Basen w Jaroszowcu z powodu remontu będzie
nieczynny ok. 8 miesięcy !!!

• Dąbrowa G. - ,,NEMO”
Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ
„Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. w
Dąbrowie Górniczej informuje, że od 10
września 2010 r. posiada bilety do Aqua Parku
„NEMO” w Dąbrowie Górniczej.
- Koszt jednego biletu po dofinansowaniu
wynosi 4 złote.
- Członkowi związku przysługują miesięcznie
cztery bilety.
- Bilety ważne są tylko w dni robocze w
godzinach ogólnodostępnych.
Fundacja w każdym miesiącu rozprowadza po
300 biletów.
Szczegółowych informacji można uzyskać w
budynku Promyk, pokój nr 7
oraz pod numerami tel. 58 – 63 , 51 13.

• OLKUSZ
Po wakacjach Fundacja ,,Sport i Zdrowie”
ponownie podjęła próbę wynajęcia dla naszych
członków związku basenu w Olkuszu, niestety po
raz kolejny, nie udało nam się basenu załatwić.

Puchar Świata w skokach narciarskich 21-22 stycznia 2011 rok.

PUCHAR ŚWIATA

Adam Małysz

ZAKOPANE 21-22 styczeń 2011 rok
Informujemy
wszystkich
członków
NSZZ
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń i Spółek ,,córek” , że
Fundacja ,,Sport i Zdrowie” tradycyjnie organizuje w
dniach 21-23 stycznia 2011 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 2011 roku.
poprzez rozgłośnię FAMA w osobnym komunikacie
oraz na naszej stronie internetowej www.solidarnoscprzyjazn.pl oraz telefonicznie 51-13 , 58-63
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.
Pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o.
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