*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie” *** informacje i ogłoszenia ***
Zapraszamy członków NSZZ ,,Solidarność” do korzystania z basenów !!!

*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie” *** informacje i ogłoszenia ***
 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 6 złotych.
- 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:
Kolejna pielgrzymka do Lichenia 28-29.04.2012r.
Fundacja ,,Sport i Zdrowie” przy NSZZ ,,Solidarność”
tradycyjnie, po raz kolejny organizuje w dniach 2829.04.2012 r. dwudniową pielgrzymkę Solidarności do
Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
Przypominam tym, którzy się zapisali na pielgrzymkę, że
wyjazd nastąpi w dniu 28.04.2012 r. z Olkusza o godz. 6oo (
parking szkoła podstawowa nr 9) oraz z Dąbrowy Górniczej o
godz. 630 ( parking za Pałacem Kultury)

- 15 zł. – godzina toru ( może grać do 8 osób
jednocześnie).
Dodatkowych
informacji
o
planach
i
działalności Fundacji ,,Sport i Zdrowie”
w
2012 roku
można uzyskać bezpośrednio w
siedzibie Fundacji - budynek Promyk, pokój nr
7 oraz pod numerami tel. 58 – 63 , 51 13.

ZAPRASZAMY !!

ZAPRASZAMY!!

IX KARCZMA PIWNA KOKSOWNIKÓW - Sosnowiec- Zagórze 5 maja 2012 rok godz. 1600
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
NSZZ
Koksowni
Przyjaźń Sp. z o. o. informuje członków związku, że w
dniu 5 maja 2012 r. o godzinie 1600 organizuje już IX
Karczmę Piwną Koksowników w Hali Sportowej
MOSIR w Sosnowcu- Zagórzu.
Zapisy prowadzą Przewodniczący Wydziałowi NSZZ
,,Solidarność” oraz Przewodniczący Spółek ,,Córek”.
Koszt zaproszenia wynosi 40 zł.
Uczestników biesiady obowiązuje strój odświętny.
Odjazd autobusów na karczmę nastąpi:
- Ząbkowice – 1520
- Olkusz – 1500 – oś. Słowiki – przystanek pod lasem
Odjazd autokarów po zakończeniu Karczmy Piwnej
nastąpi ok. godziny 2000
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Przypominamy uczestnikom IX Karczmy
Piwnej Koksowników, że wszystkich
biesiadników obowiązuje strój
odświętny !!! Niezdyscyplinowanych
czekają ,, DYBY ”

