
IV  ✽  SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

Na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cie-
szynie pod Wałką odbył się 30 maja Regionalny Turniej Pił-
karski o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność”. 

W rozgrywkach wzięło udział 17 zespołów reprezentują-
cych organizacje związkowe z całego Podbeskidzia - swe dru-
żyny wystawili związkowcy z następujących 
spółek i instytucji:  Aluprof Bielsko-Biała, 
Hutchinson zakład nr 1 Żywiec, Hutchinson 
zakład nr 2 Żywiec, Delphi Jeleśnia, Oświa-
ta Bielsko-Biała, Browar Cieszyn, PPG Po-
lifarb Cieszyn, Straż Pożarna Bielsko-Biała, 
Celma-Indukta Cieszyn, Metalpol Kęty, PG 
Silesia Czechowice-Dziedzice, Zakład Go-
spodarki Komunalnej Cieszyn, Straż Miejska 
Cieszyn, Grammer Automotive Bielsko-Bia-
ła oraz Nemak Bielsko-Biała.

Zwycięzcą został zespół reprezentują-
cy żywiecki Hutchinson nr 1, drugie miej-

sce zajęła drużyna z Aluprof Bielsko-Biała, a trzecie repre-
zentacja Nemak Bielsko-Biała. Najlepszymi strzelcami tur-
nieju zostali Marcin Biegun (Hutchinson nr 1) i Ireneusz Fa-
bia (Aluprof) - obaj strzelili dla swoich drużyn po osiem goli! 
Z kolei najlepszym bramkarzem został Sławomir Kołek z Ne-
mak Bielsko-Biała. 

Honorowy patronat nad turniejem objęli burmistrz Cieszy-
na Ryszard Macura oraz starosta powiatu cieszyńskiego Janusz 
Król. Puchary najlepszym drużynom wręczył przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. Po zakończeniu 
turnieju i rozdaniu nagród na terenie Campingu Olza odbył się 
festyn dla związkowców i ich rodzin nie tylko z powiatu cie-

szyńskiego. Mimo zmiennej pogody, najwytr-
walsi bawili się do późnych godzin nocnych.
W imieniu Oddziału Cieszyn NSZZ „Solidar-
ność” serdecznie dziękuję głównemu spon-
sorowi, Browarowi Zamkowemu w Cieszy-
nie, pracownikom MOSiR Cieszyn na cze-
le z dyrektorem Zbigniewem Niżnikiewi-
czem, Przedsiębiorstwu Górniczemu Sile-
sia, przewodniczącym zakładowych organi-
zacji NSZZ „Solidarność” oraz wszystkim 
pozostałym za okazaną pomoc oraz wspar-
cie w organizacji powyższych przedsięwzięć .

MICHAŁ MAREK

Turniej i piknik w Cieszynie

Puchar trafił do hutchinsona nr 1

W sobotę, 15 sierpnia, na terenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach od-
był się regionalny festyn rodzinny, zorganizowany przez 
podbeskidzką „Solidarność” z okazji 35. rocznicy podpi-
sania Porozumień Sierpniowych. - Przypominając tamte 
wydarzenia chcemy się razem spotkać i wspólnie bawić, 
bo to jest nasze wielkie święto - mówił podczas impre-
zy przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Ma-
rek Bogusz.  

Choć pogoda próbowała pokrzyżować plany organi-
zatorów i pierwszych uczestników imprezy powitała rzę-
sistym deszczem, to jednak z bogatego programu festynu 
skorzystało łącznie kilka tysięcy osób. Przygotowano mnó-
stwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. W trakcie trwającej do 
północy imprezy wystąpili między innymi zespół Rebelia, 
który wykonał covery wielu polskich i zagranicznych prze-
bojów, oraz uczestnik programu X Factor Thomas Grotto z 
zespołem, który zaprezentował własne aranżacje najwięk-

szych, nie tylko włoskich przebojów. Gwiazdą wieczoru 
była legendarna Formacja Nieżywych Schabuff, działająca 
z powodzeniem na polskim rynku muzycznym od… 1982 
roku! Festyn zakończył się imponującym pokazem laserów 
i sztucznych ogni. 

Współorganizatorami festynu, obok podbeskidzkiej „So-
lidarności”, było miasto Czechowice-Dziedzice oraz Przed-
siębiorstwo Górnicze Silesia, główny sponsor tej imprezy. 
Sponsorami festynu były także PZU oraz BGŻ BNP Paribas. 

Tym razem w Czechowicach-Dziedzicach

rEGionaLnE ŚWiĘto soLidarnoŚci

Niemal do białego rana bawili się uczestnicy rodzinnego festy-
nu, zorganizowanego 15 sierpnia przez „Solidarność” Grupy Kęty 
SA na stadionie LKS w Bulowicach. W programie znalazło się 
mnóstwo atrakcji adresowanych zarówno do dorosłych jak i dzieci. 

Festyn został zorganizowany z okazji 35. rocznicy powsta-
nia „Solidarności”. Uczestniczyli w nim przede wszystkim 
związkowcy i ich rodziny. Byli też dawni działacze „Solidar-
ności”, w tym wieloletni przewodniczący tego związku Józef 

Festyn 
„Solidarności” 

Grupy Kęty dLa dorosłYch i dLa dZiEci
Golonka. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz sa-
morządowych gminy Kęty oraz zarządu Grupy Kęty i innych 
zaprzyjaźnionych spółek. Był też ojciec  gwardian Bernard Po-
tępa z kęckiego klasztoru franciszkanów. Nie zabrakło też prze-
wodniczącego podbeskidzkiej „Solidarności” Marka Bogusza.  

W programie festynu były pokazy par tanecznych oraz 
sportów walki, prezentacja modeli latających, a także impo-
nujący pokaz zabytkowych samochodów i motocykli. Było 
mnóstwo konkursów i zabaw dla dzieci, a dla dorosłych gra-
ły m.in. zespoły Songo and Zuza oraz Baciary. Nie zabrakło 
także pokazu sztucznych ogni. W trakcie festynu związkow-
cy nie zapomnieli o potrzebujących - zebrali wśród uczest-
ników imprezy 2700 złotych na rzecz czteroletniej Antosi z 
Sułkowic Bolęciny cierpiącej na nowotwór mózgu. 

Organizatorem festynu była Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Grupy Kęty, a przedsięwzięcie to wspar-
ły finansowo spółki Grupa Kęty oraz Alumetal.
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