II Halowy Turniej Piłki Nożnej – Olkusz 2013 r.

im. Janusza Ostrowskiego

16.02.2013 r.

16.02.2013 r.

r.r.

I MIEJSCE PK 2

II MIEJSCE PM

I Miejsce dla PK-2 – kapitan Piotr Szpejna
16 lutego 2013 roku Fundacja ,,Sport i Zdrowie” przy NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń zorganizowała w
Olkuszu II Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Janusza Ostrowskiego. W tym roku zgłosiło się do Turnieju 8 drużyn,
które rywalizowały w dwóch grupach. W finale spotkały się drużyny PK-2 i PM. Wygrała 2-1 drużyna PK-2. O
trzecie miejsce zagrały drużyny PM Junior z PK. Poza Pucharem za I miejsce, dla pierwszych trzech drużyn
organizatorzy tradycyjnie ufundowali nagrody.
Poniżej podaję wyniki TURNIEJU:
I MIEJSCE – PK-2 kpt. Piotr Szpejna
II MIEJSCE – PM kpt. Arek Broniszewski
.
III MIEJSCE – PK kpt. Mateusz Piwowar
IV MIEJSCE – PM Junior kpt. Dariusz Oziembała

TAK BAWIŁY SIĘ CZŁONKINIE NSZZ ,,S” z okazji Dnia Kobiet !!!

Sam hotel wzbudził ogólny zachwyt. Komfort, ogromnie sympatyczna obsługa, piękne pokoje. Z
atrakcji korzystałyśmy wszystkie. A wieczorem zabawa. W stylu hawajskim. Odpowiednie
atrybuty były przygotowane a i dziewczyny stanęły na wysokości zadania. Były rewelacyjnie
poprzebierane. I co ważne – absolutnie wszystkim humory dopisywały do samego rana.
Podsumowanie? Panie świetnie się bawią we własnym gronie. Nie powiem że mężczyźni nie są
nam potrzebni – bo byłaby to duża przesada. Ale tego dnia jakoś szczególnie nie odczuwałyśmy
ich braku. Jeszcze raz gorąco dziękujemy sponsorom. Wycieczka udała się w 100 procentach. I
niech żałują te, które nie pojechały!
Uczestniczki wycieczki

9 i 10 marca 3013 r.
nasze Panie miały
okazję uczestniczyć w
zorganizowanej po raz
pierwszy
specjalnie
dla Nich wycieczce do
hotelu „Fajkier” w
Lgocie
Murowanej.
Założenia były jednoznaczne: mamy się bawić,
wypoczywać,
korzystać z wszelkich
atrakcji hotelu (basen,
sauna, siłownia, jakuzzi, bicze wodne).
Udało się nam pozyskać kilku sponsorów,
poparcie Fundacji Sport
i Zdrowie i naszego
związku, który ufundował nam przejazd na
wycieczkę. Nie ukrywam, że bez tego nie
byłoby nas na nią stać.
Koksik str. 5

