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Wyróżnienia otrzymali następujący uczest-
nicy:
 Marcelina Francuz, Eliza Miodońska 
(Technikum Budowlane w Bielsku-Białej)
 Weronika Puczka (Technikum Budowlane 
w Bielsku-Białej)
 Karolina Baron (I LO im. Mikołaja Koper-
nika w Żywcu)
 Agnieszka Kasprzyk (I LO im. Mikołaja 
Kopernika w Żywcu)
 Kinga Kocurek (Technikum Budowlane 
w Bielsku-Białej)
 Dominik Sojka (Technikum Budowlane 
w Bielsku-Białej)
 Wiktoria Kowalczyk (Technikum Budow-
lane w Bielsku-Białej)
 Martyna Handzlik (Technikum Budowla-
ne w Bielsku-Białej)
 Zofia Łazarczyk (Technikum Budowlane 
w Bielsku-Białej)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upo-
minki, a zwycięzcy i wyróżnieni oprócz odebra-
nych nagród wezmą także udział w trzydniowym 
wyjeździe edukacyjnym do Gdańska.

Spotkanie zakończyło się programem mu-
zycznym, przygotowanym i zaprezentowanym 
przez uczniów bielskiego Zespołu Szkół Elek-
tronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych.

– Cieszę się, że zainteresowaliście się na-
szym konkursem. Wiemy, czym jest „So-
lidarność” i czym się zajmuje, ale byliśmy 
ciekawi, jak wy widzicie nasz związek, jego 
przebogatą historię i dzisiejszą jego działal-
ność. Dziękujemy za wasze artystyczne wypo-
wiedzi, za każdą nadesłaną pracę – mówił szef 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz 
podsumowując tegoroczny konkurs. Gratu-
lacje dla uczestników i zwycięzców przeka-
zali też wicedyrektor bielskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty Elżbieta Sobieska oraz 
przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Jadwiga 
Utecht-Nolbrzak.

Uroczyste podsumowanie konkursu prowa-
dził jego koordynator, wiceprzewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Stanisław Soł-
tysik.

Kapituła konkursowa w składzie: Katarzy-
na Ruchała, Krystyna Siwczyk, Edyta Lego, 
Błażej Dobrogoszcz i Stanisław Sołtysik, po 

obejrzeniu wszystkich prac konkursowych 
podjęła decyzję o następującym rozdziale 
nagród i wyróżnień:

Grand Prix: Kinga Czendlik  
(Liceum Plastyczne w Bielsku-Białej)
I miejsce: Izabella Matlak  
(I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-
Białej)
II miejsce: Kamila Fołta (Technikum 
Budowlane w Bielsku-Białej)
III miejsce (ex aequo):
 Natalia Sobolewska (Technikum 

Budowlane w Bielsku-Białej)
 Beata  Matura (Technikum Budowlane 

w Bielsku-Białej)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach 
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami 
naszego związku.

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19

Sekretariat 
tel. 33 812-67-90 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku 
tel. 33 812-67-90, 530 760 060 
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń 
tel. 33 812-67-52 
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny 
tel. 33 812-67-53 
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58 
Przewodniczący – Michał Marek,  
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Janusz Gołdynia,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965

PODBESKIDZKI KONKURS PLAStYcZNY

ZwIąZeK OcZAMI MłOdZIeży
„Solidarność” w oczach młodzieży – taki tytuł nosił regionalny konkurs plastyczny zorganizowany przez podbeskidzką 

„Solidarność”, a adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych naszego regionu. 28 lutego w siedzibie Zarządu 

Regionu ogłoszone zostały wyniki tego konkursu i wręczone nagrody dla zwycięzców. Konkursowe Grand Prix 

przypadło Kindze Czendlik, maturzystce z Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej, za pracę „Lot ku wolności”.

POSTAw NA „SOLIdARNOŚĆ” 
NSZZ „Solidarność” – związek zawodowy 
z wieloletnim doświadczeniem, oferuje profe-
sjonalną obsługę pracowników, służy porad-
nictwem prawnym, bezpłatnym dla swoich 
członków, angażuje się w bieżącą obronę 
godności, praw i interesów osób zrzeszonych 
w naszym związku.

Wedle statutu każdy zrzeszony w NSZZ 
„Solidarność” nie będzie pozostawiony sam 
wobec pracodawcy. Staje się częścią dobrze 
zorganizowanej wspólnoty, działającej na po-
ziomie zakładów, powiatów, regionów, branż 
i kraju. Ma zagwarantowane prawo do korzy-
stania z pomocy związkowej w obronie praw 
pracowniczych i obywatelskich. Jest upraw-
niony do pomocy związku w sytuacjach loso-
wych. W sytuacjach konfliktu z pracodawcą ma 
możliwość korzystania z pomocy prawników 
i innych ekspertów, zatrudnionych w regio-
nie i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

W przypadkach zagrożenia zwolnieniem 
z pracy, wypowiedzeniem warunków umowy 
o pracę pracownik ma obronę związkową re-
alizowaną już od chwili zamiaru podjęcia tego 
rodzaju decyzji przez pracodawcę. Może otrzy-
mywać różnorodną pomoc, w tym finansową, 
w okresie pozostawania bez pracy ze względu 
na prowadzoną działalność związkową.

Jak zostać naszym członkiem? Dla pra-
cowników zatrudnionych u pracodawcy, gdzie 
jest NSZZ „Solidarność”, wystarczy nawią-
zać kontakt z przewodniczącym. Wypełnienie 
i przyjęcie deklaracji związkowej finalizuje 
przynależność związkową. W zakładach, gdzie 
nie ma organizacji związkowej NSZZ „Solidar-
ność”, warto podjąć działania w celu jej założe-
nia. Nie jest to trudne. W przypadku wątpliwości 
wystarczy telefon do Zarządu Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarność” lub najbliższego 
oddziału naszego związku (adresy i telefony 
podajemy obok).

Laureatki konkursu plastycznego o „Solidarności”. Od lewej: Kinga czendlik, Izabella Matlak, Kamila Fołta, Beata 
Matura i Natalia Sobolewska.

„Solidarność łączy Polskę” – nagrodzona praca Izabelli 
Matlak z I LO im. Mikołaja Kopernika.

Grand Prix konkursu – praca Kingi czendlik „Lot ku 
wolności”.

Podsumowanie konkursu odbyło się w siedzibie 
podbeskidzkiej „Solidarności”.

Zwyciężczyni konkursu, Kinga czendlik z bielskiego 
„Plastyka”, z wiceprzewodniczącym podbeskidzkiej 
„Solidarności” Stanisławem Sołtysikiem.


