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W miesiącach styczniu i lutym w hali sportowej w Zawadzkiem odbywa się cykl turniejów piłki
nożnej halowej organizowanych przez MOZ NSZZ Solidarność przy Alchemii S.A. ( Walcownia
Rur Andrzej), o puchar Przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śl. Opolskiego.
-12.01.2013r odbył się turniej trampkarzy,
-19.01.2013r. odbył się turniej Seniorów, drużyna Solidarności zdobyła II miejsce.
-09.02.2013 r. odbędzie się turniej Juniorów
Głównym celem organizacji zawodów jest promocja „Solidarności” wśród dzieci i młodzieży. W
każdym turnieju reprezentowana jest NSZZ „Solidarność”, a reprezentująca ją drużyna
występuje w strojach z logiem „Solidarności”.

Turnieje są kontynuacją promowania związku po przez sport w Zawadzkiem. W poprzednim
roku pod patronatem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność odbywała się piłkarska halowa liga
,,piątek''. Impreza trwała na przełomie 2012/2013 trzy miesiące, uczestniczyło w niej 120
zawodników, a na trybunach zasiadło podczas trwania ligi około 3 tysiące kibiców.
Efektem wymiernym tych działań jest przynależność do NSZZ „Solidarność” pracujących
zawodników i trenerów miejscowej drużyny piłkarskiej Stali Zawadzkie. Stal Zawadzkie
występuje w meczach ligowych klasy A w strojach z napisem na piersiach ,,SOLIDARNOŚĆ",
mecze odbywają się na terenach powiatów Strzeleckiego, Kędzierzyńskiego, Krapkowickiego i
Opolskiego. Z całą pewnością reklama związku zawodowego za pomocą sportu w Zawadzkiem
pośrednio przyczynia się do tworzenia nowych organizacji związkowych. W ostatnim czasie
powstała duża organizacja NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Komunalnym w Zawadzkiem ,
zrzeszająca 90% załogi. W Zawadzkiem przynależność do NSZZ Solidarność sięga 30% wśród
pracujących. Jednym z głównych celów NSZZ „Solidarność” jest promowanie związku wśród
młodzieży, przekazywanie im wiedzy na temat historii „Solidarności” oraz jej pielęgnowanie,
organizacja sportu i zabawy w tle z Solidarnością oraz wszelkie inne działania, które pozwolą w
przyszłości być spokojnym o losy naszego związku.
Składamy podziękowania Przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śl. Opolski -
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Cecylii Gonet, która jest otwarta na wszelkie pomysły mogące przyczynić się do rozwoju
naszego związku. Dziękujemy również Zarządowi Regionu za wszelką pomoc, która jest
niezbędna do organizacji takich przedsięwzięć.

Za Komisję Międzyzakładową MOZ NSZZ „Solidarność”

przy Alchemii S.A. w Wraszawie z/s w Zawadzkiem

Przewodniczący MKZ Dariusz Brzęczek
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