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

*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie” *** informacje i ogłoszenia ***
Park Wodny „JURA” w Łazach

Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ „Solidarność”
Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej informuje
członków związku, że od miesiąca czerwca 2013 roku
posiada bilety wstępu do Parku Wodnego „JURA” w
Łazach.
Koszt biletu po dofinansowaniu wynosi 4 zł. na godzinę.
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 700 - 2200
sobota – niedziela 1000- 2200

BASEN W JAROSZOWCU
Fundacja ,,Sport i Zdrowie” przy NSZZ ,,Solidarność”
Koksowni Przyjaźń informuje członków związku, że od
dnia 4 lutego 2013 roku można ponownie korzystać z
basenu w Jaroszowcu.
Koszt biletu: ulgowy 2zł. i normalny 3 zł.
Godziny otwarcia basenu:
wtorek
800 - 2000 środa
1000 - 2000
czwartek
800 - 2000 piątek
1000 - 2000
00
00
sobota
11 - 19
niedziela 1100 - 1900

Posiadamy również bilety na kręgle do NEMO:
- 15 złotych –
jednocześnie).

godzina toru ( może grać do 8 osób

 Dąbrowa G. - ,,NEMO”
Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń 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.

XI KARCZMA PIWNA KOKSOWNIKÓW - Sosnowiec- Zagórze 10 maja 2014 rok godz. 1600
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
NSZZ
Koksowni Przyjaźń
informuje członków związku, że w dniu 10 maja 2014
r. o godzinie 1600 organizuje już XI Karczmę Piwną
Koksowników w Hali Sportowej MOSIR w Sosnowcu- Zagórzu.
Zapisy
prowadzą
Przewodniczący Wydziałowi
NSZZ ,,S” i Przewodniczący Spółek ,,Córek” oraz w
siedzibie związku budynek PROMYK pok. 101
Koszt zaproszenia wynosi 30 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

Koksik str. 6

Z obowiązku przypominamy wszystkim
uczestnikom XI Karczmy Piwnej
Koksowników, że biesiadników obowiązuje
niezmiennie strój odświętny !!!
Niezdyscyplinowanych czekają jak
zawsze
<< DYBY >>

