IV ✽ SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

Doroczne seminarium BHP

O LIBERALIZACJI PRAWA PRACY

Od dwudziestu jeden lat podbeskidzka „Solidarność” w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób
Zawodowych organizuje seminaria, poświęcone kwestiom bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku seminarium to odbyło się w poniedziałek, 29 kwietnia, w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było: „Liberalizacja prawa pracy - dobrodziejstwo czy zagrożenie?”.
W seminarium uczestniczyło około 50 osób - członkowie Zarządu Regionu, zakładowi i oddziałowi społeczni inspektorzy pracy, przedstawiciele służb bhp oraz związkowcy z przedsiębiorstw na terenie Regionu
Podbeskidzie. Jako prelegenci wystąpili między innymi przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentanci bielskiego Sanepidu, poseł
Stanisław Szwed oraz koordynator bhp NSZZ „Solidarność” Piotr Górny.
Seminarium tradycyjnie rozpoczęło się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy tablicy upamiętniającej ofiary wypadków przy pra-

cy, w tym szczególnie działaczy „Solidarności”: Jana Frączka, Aleksandrę Polak i Stanisława Olejaka. Znajduje się ona przy wejściu do
siedziby Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
- To nasze seminarium nie jest jakimś incydentem, jedynym działaniem na rzecz bhp w ciągu roku. Wręcz przeciwnie: to okazja, by podsumować nasze działania w tej materii, podejmowane w ciągu całego roku zarówno na szczeblu zakładów pracy jak i w regionie. Wszelkie inicjatywy, dotyczące spraw bhp, są wypełnieniem testamentu wobec tych, którzy zginęli w wyniku wypadków przy pracy - mówił przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Marcin Tyrna, otwierając
spotkanie. Wyraził swą wdzięczność i uznanie dla wszystkich zakładowych inspektorów pracy za ich niewdzięczną, ale też niezmiernie ważną pracę. - Wiemy, że czasy są bardzo trudne. Rządzi pieniądz, wolny
rynek, a sprawy ludzi, problemy pracownicze są spychane na margines - dodał przewodniczący ZR.

Walczyli o puchar Przewodniczącego ZR

Turniej piłkarski Solidarności
W sobotę, 18 maja - tak jak to miało miejsce w latach
poprzednich - odbył się turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Rozgrywki zostały zorganizowane na stadionie „Orlik” przy
ul. Słowackiego w Bielsku-Białej. Warto podkreślić, że po
raz kolejny zwiększyła się ilość drużyn i osób, które wzięły udział w turnieju. W tym roku w zawodach wzięło udział
15 drużyn, skupiających łącznie aż 210 zawodników! Reprezentowali oni zrzeszone w Regionie Podbeskidzie zakładowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” z następujących firm:
- Redor,
- Hutchinson,
- Buten,
- Grammer,

- Nemak,
- Paged-Meble,
- Miejski Zakład Komunikacji Bielsko-Biała,
- Cooper,
- Metalpol Węgierska Górka,
- Polifarb Cieszyn,
- Oświata Bielsko-Biała,
- Aluprof,
- Państwowa Straż Pożarna Bielsko-Biała,
- Delphi Jeleśnia,
- PG Silesia Czechowice-Dziedzice.
Zwycięzcą tegorocznego turnieju piłkarskiego została drużyna ze spółki Metalpol z Węgierskiej Górki. Drugie miejsce
zdobyła drużyna Straży Pożarnej z Bielska-Białej, a trzecie
reprezentanci „Solidarności” z Przedsiębiorstwa Górnicze-

go Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Najlepszym strzelcem turnieju został Sebastian Krawczak, reprezentujący Miejski Zakład Komunikacji w Bielsku-Białej, a najlepszym bramkarzem Rafał Pawlus, reprezentujący Metalpol z Węgierskiej
Górki. Najlepszym zawodnikiem turnieju, wybranym przez
skład sędziowski zawodów, został Mateusz Warda z bielskiej
Straży Pożarnej.
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom turnieju, a także Stanisławowi Szwedowi, posłowi RP, który - jak
w latach poprzednich - ufundował statuetkę dla najlepszego
strzelca oraz dyrektorowi Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Grzegorzowi Jani, za udostępnienie obiektu,
na którym rozgrywaliśmy zawody.

Na zwycięskie zespoły oraz na najlepszych zawodników
czekały puchary i okolicznościowe statuetki.

Najlepszy bramkarz turnieju, Rafał Pawlus, reprezentujący Metalpol z Węgierskiej Górki, odbiera puchar z
rąk przewodniczącego ZR Marcina Tyrny.

Najlepszy zawodnik turnieju, Mateusz Warda z bielskiej
Straży Pożarnej, wybrany został przez skład sędziowski zawodów.

Zwycięzcy tegorocznego turnieju - reprezentacja spółki Metalpol z Węgierskiej Górki.

Drużyna Państwowej Straży Pożarnej z Bielska-Białej
wywalczyła drugie miejsce.

Piłkarze z PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zajęli w turnieju trzecie miejsce.
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