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Koksik  str. 6 

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

 

           II  AMATORSKA LIGA BOWLINGOWA – NEMO CUP 2011/2012 

 Dąbrowa G. - ,,NEMO” 

Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ 

„Solidarność” Koksowni Przyjaźń  Sp. z o. o. w 

Dąbrowie Górniczej informuje członków 

związku , że od 10 września  2010 r. posiada 

bilety wstępu do  Parku Wodnego „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 ogólno dostępnych. 

Fundacja w każdym miesiącu rozprowadza po 

300 biletów. 

   Posiadamy również bilety na kręgle: 
- 12 zł.  –   godzina  toru ( może grać do 8 osób 

jednocześnie). 

Dodatkowych informacji o planach i 

działalności Fundacji ,,Sport i Zdrowie”   w 

2011 roku   można uzyskać bezpośrednio  w 

siedzibie Fundacji - budynek Promyk, pokój nr 

7 i 9  oraz pod numerami tel. 58 – 63 , 51  13. 

   ZAPRASZAMY !!    ZAPRASZAMY!! 

 

Fundacja ,,Sport i Zdrowie” przy NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej informuje 

członków związku, że  pod koniec października albo w 

pierwszej połowie listopada 2011 roku planuje 

zorganizować wycieczkę na źródła termalne do 

Bukowiny Tatrzańskiej albo Białki . Dokładny termin 

wycieczki, miejsce, program i koszt wycieczki podamy 

w najbliższym czasie osobnym komunikacie i na 

stronie internetowej naszego związku.  

 

Fundacja ,,Sport i Zdrowie” przy NSZZ ,,Solidarność”  

Koksowni Przyjaźń współpracuje z NEMO- WODNY 

ŚWIAT w Dąbrowie Górniczej biorąc dla naszych 

członków związku po promocyjnej cenie bilety na basen 

i kręgle. W ramach współpracy Fundacja ,,Sport i Zdro-

wie” zgłosiła również do udziału w II amatorskiej lidze 

bowlingowej NEMO CUP 2011/2012 swoją reprezenta-

cję w składzie: Piątek Zbigniew, Nowak Andrzej, No-

wak Łukasz, Trendel Bogusław, Głodkowski Darek, 

Makuch Roman.  

Do ligi zgłoszone są również trzy zespoły z Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o.  Do turnieju zgłosiło się ponad pięt-

naście drużyn. Rozgrywki odbywają się systemem 

,,każdy z każdym” .  Drużyna Fundacji ,,Sport i 

Zdrowie” odniosła już jedno zwycięstwo. O dalszych 

wynikach informować będziemy na bieżąco. 


