
 

       

 

 

 

  
 

 

 

 

  

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Koksik  str. 6 

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

 

          Puchar Świata  w  skokach narciarskich 20-21 stycznia 2012 rok. 

 Dąbrowa G. - ,,NEMO” 

Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ 

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

Dąbrowie Górniczej informuje członków 

związku , że 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!! 

II amatorska liga bowlingowa NEMO CUP 2011/2012 

Wyniki punktowe drużyny Fundacji ,,Sport i Zdrowie” 

przy NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

Głodkowski  Dariusz  - 953 pkt. 

Nowak  Andrzej  - 938 pkt. 

Trendel Bogusław -  927 pkt. 

Nowak Łukasz - 927 pkt. 

Makuch Roman - 897 pkt. 

Wyniki po czterech kolejkach nie są może rewelacyjne, 

ale drużyna robi postępy i zapewnia, że będzie lepiej.  

 

 

 

PUCHAR ŚWIATA 
               ZAKOPANE  20-21 styczeń 2012 rok 
Informujemy wszystkich członków NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń i Spółek ,,córek” , że Fundacja ,,Sport i 

Zdrowie” tradycyjnie organizuje w dniach 20-22 stycznia 2012 r. 

wycieczkę do Zakopanego na Puchar Świata w skokach 

narciarskich. ( obydwa konkursy nocne ) 

Organizatorzy nie zapewniają wejściówek na skoki. 

Szczegółowych informacji o zapisach i cenie wycieczki 

udzielimy w pierwszym tygodniu stycznia 2012 roku. poprzez 

rozgłośnię FAMA w osobnym komunikacie oraz na naszej 

stronie internetowej www.solidarnosc-przyjazn.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. 

  

BARDZO TRUDNO BĘDZIE GO ZASTĄPIĆ !! 

http://www.solidarnosc-przyjazn.pl/

