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B ezpieczne M iejsce P racy : Kampania społeczna w KHW

Kochaj nas jak najdłużej
We wtorek, 29 marca oficjalnie wręczono nagrody laureatom przeprowadzonego w KHW S.A. konkursu na plakat
„Bezpieczne miejsce pracy”. Zorganizowano go w ramach
kampanii prowadzonej przez Centralny Instytut Bezpieczeństwa Pracy.

Największe zainteresowanie konkurs wywołał w KWK
„Wujek”. Zgłoszono tam 48 z 59 prac.
Paweł Pośpiech – I miejsce, student, syn górnika
z KWK „Wujek”: Mój tata pracuje pod ziemią. Pamiętam strach, jaki przeżywaliśmy z braćmi, kiedy spóźniał się
z pracy. Na szczęście nie miał wypadku. Bardzo bym chciał,

żeby szczęśliwie pracował do emerytury.
O konkursie dowiedziałem się od koleżanki, której tata pracuje w kopalni.
Postanowiłem zrobić plakat i okazało się,
że wygrałem. Umieściłem na nim hasło
„Bądź odpowiedzialny za siebie i za tych,
których kochasz”, bo każdy wypadek to
tragedia dla rodziny.

wiedział mi tata. Wymyśliłam, że na plakacie koniecznie musi

być serce. Trochę podpowiedziała mi
mama i pomysł był gotowy. Chciałabym,
żeby tata pracował bezpiecznie i kochał
nas jak najdłużej. Kiedy byłam mała, często oglądałam kreskówki poświęcone
bezpiecznej pracy. To były takie krótkie
filmy, czasem bardzo śmieszne. Pamiętam, że najbardziej podobał mi się film
o substancjach toksycznych. Uważam,
że takie konkursy są dobre. Dobrze, że także dzieci mogą
zwrócić uwagę, jak bardzo im zależy, aby ich tatusiowie byli
bezpieczni. Wypadek to straszna rzecz.

II miejsce – Maciej Kądzielawa.

III miejsce – Kazimierz Strojecki

Kaja Gurbisz – wyróżnienie, 10 lat, córka nadsztygara bhp z KWK Murcki-Staszic: O konkursie po-

I miejsce – Paweł Pośpiech

Laureaci konkursu Bezpieczne Miejsce Pracy

Wyróżnienie – Gurbisz Kaja
r e k l a m a

Zbyt wielu ludzi wciąż ginie lub ulega wypadkom w czasie wykonywania swojej pracy. Dlatego w marcu 2011 roku
ruszyła kolejna społeczna kampania informacyjna, której
celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych w tych
wypadkach. Akcja ta wpisuje się w przyjętą strategię Unii
Europejskiej, zakładającą zmniejszenie liczby wypadków
przy pracy do 2012 roku o 25%.
Nagrody:
1. miejsce – Paweł Pośpiech, „Bądź odpowiedzialny za siebie
i za tych, których kochasz”,

2. miejsce – Maciej Kądzielawa, „Omijając zabezpieczenia
narażasz siebie i innych”,
3. miejsce – Kazimierz Strojecki, „BHP – możesz tylko
zyskać”.
Wyróżnienia:
Kaja Gurbisz, „Kochaj nas jak najdłużej”
Maciej Kądzielawa, „Przenośnik taśmowy ułatwia życie, ale
nieprzystosowany może je skrócić”
Waldemar Lembowicz, „Świeć przykładem”
Sabina Muller, „Bezpieczeństwo w pracy zależy także od
Ciebie”, nagroda specjalna SIP kopalń KHW SA

