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XXVIII Walne Zebranie Delegatów
Regionu Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”

Cecylia Gonet po raz 4. wygrała wybory na przewodniczącą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego. Już w pierwszej turze została wybrana na
przewodniczącą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego uzyskując 84 spośród 136 głosów.
Jej kontrkandydaci Waldemar Kościelny uzyskał 38
głosów, a Marcina Laskowskiego poparło 14 delegatów
XXVIII WZD R.
Gościem WZD R był Tadeusz Majchrowicz - z-ca przewodniczącego KK oraz Helena Obara - członek Krajowej

Komisji Wyborczej, która nadzorowała prawidłowy przebieg wyborów.
Obrady poprzedziła msza św. w Bazylice św. Anny Samotrzeciej na Górze św. Anny.
Sprawozdanie z działalności Klubu SIP przedstawił
przewodniczący Klubu SIP Robert Kafarski. Przypomniał, że „Klub Społecznego Inspektora Pracy” działa
przy Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego we współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w
Opolu. Klub powstał w 2007 roku i realizuje swoje zadania poprzez cykliczne, co kwartalne szkolenia dla wszystkich SIP zrzeszonych w Klubie, chcących poszerzać swoją
wiedzę i aktywnie uczestniczyć w tym środowisku. Celem
szkoleń jest pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu:
• bezpieczeństwa i higieny pracy ,
• ochrony pracownika w środowisku pracy,
• przepisów prawa pracy,
• a także ustawy o SIP.
W kadencji 2014-2018 przeprowadzono 17 takich szkoleń w tym jedno dla ZSIP. Dzięki współpracy z Państwową
Inspekcją Pracy szkolenia prowadzone były przez inspektorów z Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu, inspektorów
z Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak i przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast tematy tych
szkoleń wynikały ze społecznego zapotrzebowania i podsuwane były przez samych zainteresowanych.
Na dzień dzisiejszy Klub liczy ponad 100 członków
z 70 zakładów z całej Opolszczyzny co potwierdza duże
zapotrzebowanie na taką formę działania, pomoc prawną
i merytoryczną. W szkoleniach bierze udział ok. 40 -stu
Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie najczęściej
przeprowadzane były w Kędzierzyńskim Oddziale NSZZ
Solidarność jak również w Okręgowej Inspekcji Pracy w
Opolu.
Wymiana doświadczeń, informacji oraz propagowanie
idei Solidarności stanowią ważne aspekty działalności SIP.
Robert Kafarski szczególnie podziękował przewodniczącej ZR Cecylii Gonet, Okręgowemu Inspektorowi Pracy Arkadiuszowi Kapuścikowi oraz nadinspektorowi PIP
Dawidowi Rusakowi za nieustanne wsparcie i pomoc.
dok. na str. 8
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Założenia programowe przewodniczącej
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Śląska Opolskiego Cecylii Gonet
na kadencję 2018 - 2022
Drogie Koleżanki i Koledzy.
Szanowni delegaci !
Pozwolę sobie, rozpocząć od bardzo bliskich mi słów:
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko powiedział: „Solidarność to
jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach,
które są zdolne przemieniać świat na lepsze”.
Myślę, że większość z nas ma właśnie takie spojrzenie
na Solidarność, nie tylko jako na jedną z wielu organizacji,
która może przynieść korzyści, tylko jako na coś zdecydowanie więcej.
Ośmielę się powiedzieć, że dla tych najbardziej zaangażowanych członków, działalność związkowa jest ważnym
elementem kształtującym ich codzienne życie. Ja o sobie
mogę właśnie tak powiedzieć. Dla mnie Solidarność jest
nie tylko pracą i źródłem zarobku. Solidarność to te ideały,
o których mówił Bł. Ks. Jerzy i możliwość bycia z ludźmi,
a przede wszystkim dla ludzi.
To, że tutaj dzisiaj stoję przed Wami i startuję w wyborach na kolejną kadencję to w dużej mierze Wasza zasługa.
Dziękuję za współpracę w ciągu ostatnich lat, za Wasze
wsparcie i ostatnie rozmowy, w których przekonywaliście
mnie, że dla dobra Opolskiej Solidarności powinnam kandydować. Wasze poparcie i współpraca jest motywująca,
budująca i przypomina o tym, że wspólnie stanowimy
trzon i siłę Związku.
Opierając się na doświadczeniach z poprzedniej kadencji będę robić wszystko, by docierać do ludzi młodych.
Stworzyliśmy już Regionalną Sekcję Młodych i w dalszym
ciągu będę się starała, aby Sekcja ta prężnie się rozwijała.
Związek musi się dostosowywać do potrzeb młodego pokolenia, bo to przyszłe pokolenie będzie nas zastępować i
kształtować nasz Związek.
Mimo tego, że Związek musi trafić w ręce młodych ludzi, to jednak jego bazą są doświadczeni działacze, którzy
naszej organizacji oddali i nadal dają wiele. To oni są fundamentem, z którego musimy czerpać.
Wśród członków związku mamy grono nowych działaczy. I to przede wszystkim ze względu na nich chciałabym,
aby Zarząd Regionu był profesjonalnym zapleczem wsparcia w codziennej działalności, gdyż to im jest najtrudniej w
walce z pracodawcami. W tym celu również chcę szczególny nacisk położyć na szkolenia dla młodych działaczy, nie
tylko z zakresu prawa pracy, ale także z zakresu mediacji i
negocjacji. Chcę by te osoby miały poczucie, że Związek
jest na nich otwarty i traktuje ich po partnersku. Zdaję sobie sprawę ile dzisiaj trzeba mieć odwagi i determinacji, by

zakładać nowe organizacje. I za to bardzo dziękuję.
Dziękuję wieloletnim działaczom za to, że oddajecie
swój czas dla innych i nie rzadko zdrowie. Dziękuję, że
jesteście dla tych młodych ludzi wzorem. Oni patrząc na
Was, widząc Waszą determinację, niejednokrotnie podejmują decyzję o zaangażowaniu się w działalność związkową.
Obiecuję, że wszystkie nowopowstałe organizacje,
będą miały pełne wsparcie Zarządu. Chcę również, by
organizacje, które na co dzień borykają się z problemami
poczuły, że wspólnymi siłami możemy sobie poradzić ze
wszystkim.
Różni ludzie – różne charaktery. Każdy z nas jest inny.
Często trudno znaleźć wspólny mianownik. Bardzo mi
zależy na tym, byśmy w Związku umieli się porozumieć.
Chciałabym, aby współpraca pomiędzy poszczególnymi
komisjami zakładowymi i sekcjami regionalnymi przebiegała dobrze. By w sytuacji trudnej, mimo różnic, udawało
się nam znaleźć kompromisowe rozwiązanie służące dobru
sprawy.
W dalszym ciągu ogromną potrzebą w dzisiejszych
czasach jest promocja, rozwój, pozyskiwanie nowych
członków i kształtowanie pozytywnego wizerunku i atrakcyjności Związku. Są to jedne z ważniejszych zadań, których chce się podjąć w tej kadencji.
To na czym mi bardzo zależy, to dążenie do podniesienia kwalifikacji osób funkcyjnych w Związku. Dążenie
do wykreowania zawodowych, profesjonalnych działaczy
związkowych. Dlatego edukacja związkowa i szkolenia
wyjdą naprzeciw aktualnym potrzebom członków Związku.
Wiąże się to także z promocją Związku wśród młodych
ludzi. Trafimy z edukacją związkową do szkół branżowych, do młodzieży pracującej i uczącej się. Przekażemy
młodym ludziom całe nasze „dziedzictwo”, bogatą historię
i tradycję „Solidarności”, z której możemy być dumni.
W kadencji 2014-2018 zostały zapoczątkowane spotkania z Przewodniczącymi organizacji związkowych z
Opola. W dalszym ciągu chcę je kontynuować, nie tylko w
Opolu, ale i w Oddziałach ZR.
Kolejnym, nie mniej ważnym celem, jest uświadamianie pracownikom ich praw, a także piętnowanie i eliminowanie wszelkich przejawów łamania prawa przez pracodawców.
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Założenia programowe
przewodniczącej ...
dok. ze str. 2
Będę dążyć do objęcia szczególną troską tych działaczy, którzy odważnie bronią praw pracowniczych i związkowych, narażając się na szykany czy dyskryminację ze
strony pracodawców. Trzeba bezwzględnie egzekwować
stosowanie przepisów Ustawy o związkach zawodowych,
gwarantujących im szczególną ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy.
Uważam, że w szczególny sposób należy wspierać tych
członków, którzy są dyskryminowani czy szykanowani z
powodu przynależności związkowej.
Podejmę działania, by nasze doświadczenie skuteczniej
było brane pod uwagę przez Komisję Krajową i będę na
tym szczeblu godnie reprezentować ZR Śl. Op. wnosząc
określone twórcze wartości.
Chcę promować równolegle nasze sukcesy i osiągnięcia jako dowody skuteczności naszych działań.
Poprzez aktywne uczestnictwo w pracach WRDS w
dalszym ciągu będę starała się realnie wpływać na decyzje przedstawicieli naszego województwa w sprawach
dotyczących podmiotowości i godności człowieka w środowisku pracy. Z konsekwencją i uporem dołożę starań,
by nasz Związek był organizacją aktywną, uczestniczącą w
mediacjach czy konfrontacjach wszędzie tam, gdzie wiążą
się losy ludzi pracy.
W związku z kontrowersjami w mijającej kadencji dot.
nagród jubileuszowych dla pracowników pochodzących z
wyboru zapewniam, że podejmę wszelkie działania zmierzające do zmiany zapisów w ZUZP w Regionie, które zostały dokonane w 2001 r. z ówczesnym Przewodniczącym
ZR Janem Kurasiewiczem.
Dzisiaj stoję przed Wami z podniesionym czołem i
wiem, że efekty pracy ZR mimo tak trudnej kadencji pod
moim przewodnictwem są widoczne, konkretne i nie powinny budzić wątpliwości. Zapewniam, że swoje dotychczasowe doświadczenie i umiejętności spożytkuję wyłącznie dla budowania prestiżu i autorytetu Związku.
Chcę zrobić wszystko, by Związek Zawodowy „Solidarność” na Śląsku Opolskim był organizacją, która pomaga każdemu członkowi i broni za wszelką cenę prawa
człowieka do pracy.
Związek zawodowy „Solidarność”, co podkreślam z
całą mocą, nie jest organizacją polityczną. Ma być otwarty
dla wszystkich, niezależnie od poglądów i opcji politycznych. A także, co jest dla mnie bardzo ważne – Związek
nigdy nie może być areną prywatnych rozgrywek, wspierania prywatnych interesów czy popierania jednostek bazujących na dobrym imieniu Związku, w celu wykorzystania
go.
Chcę podkreślić, że ważne jest dla mnie także to, co
mamy w nazwie - słowo NIEZALEŻNOŚĆ... Niezależność od wszystkich organizacji państwowych i układów
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politycznych. Rzetelna współpraca tak, ale układy nie. Jestem zwolennikiem pełnej apolityczności związku zawodowego.
Działacz związkowy ma być dla wszystkich i
musi umieć współpracować z każdym. Mam nadzieję, że
Ci którzy mieli ze mną kontakt w ostatnich latach mogą potwierdzić, że jako szef Regionu stawiam na gospodarność i
uczciwość.
Przypominam, że Związek jest finansowany z Waszych
składek i działalności gospodarczej. Zaręczam, że wszystkie środki wydawane są bardzo roztropnie, by majątek
związkowy był stabilny i w dalszym ciągu pomnażany, aby
w razie kryzysu i trudnych sytuacji mógł być zabezpieczeniem dla dalszego funkcjonowania Związku i pomocy najbardziej potrzebującym Związkowcom.
Mam pełną świadomość ogromnego znaczenia naszej
organizacji i poczucie odpowiedzialności za nią. Nie popierałam i nie będę popierać nierzetelności, kłamstwa i
działania na szkodę Związku. To nasze wspólne dobro,
okupione latami cierpień i walki o wolność i równość.
Wybierając mnie macie pewność, że się nie poddaję i
nie uginam pod presją jednostek, które przynoszą szkodę
Związkowi. Dałam się poznać jako osoba, która walczy do
końca, broni dobra związkowców i tych, którzy potrzebują
pomocy.
Nie stosuję metod typu „po trupach do celu”, mimo to
nie idę na łatwe kompromisy. Ci, którzy mnie znają, wiedzą że nie składam czczych obietnic, nie obiecuję złotych
gór i nie zachęcam cudownymi wizjami, bo nikt z nas nie
wie jaka będzie sytuacja w kraju.
Moim priorytetem zawsze jest człowiek i jego godność,
ochrona jego miejsca pracy, by czuł się bezpiecznie. I od
tego, jako Solidarność jesteśmy. Mamy bronić prawa do
pracy i walczyć o godne warunki życia dla każdego Polaka.
Jestem tutaj dla Was i tylko z Waszą pomocą i zaangażowaniem niezależne i wolne związki zawodowe mogą
dobrze funkcjonować.
I jeszcze jedno, NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska
Opolskiego to Wy, Wasza praca, Wasze zaangażowanie i
oddanie. Nigdy o tym nie zapomniałam. Ja jestem tylko
jedną z Was. Jestem tutaj, żeby służyć, służyć Wam.
Zgodnie ze słowami Kard. S. Wyszyńskiego „Człowiek
dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a
nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób
swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem”.
Jako kandydat na Przewodniczącego Zarządu Regionu
deklaruję, że oddaję swój czas, swoje serce, by służyć Solidarności, Polsce, a przez to każdemu z Was.
Was, którzy będziecie głosować, proszę o jedno,
oceniajcie moją pracę, oceniajcie moje relacje z Wami, to
czy Związek pomógł Wam w konkretnych sprawach. Oceniajcie fakty, a nie insynuacje.
Dziękuję Wam za to, co każdy z Was zrobił i robi dla
Związku Solidarność i oddaję się do Waszej dyspozycji.
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Członkowie Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
wybrani na kadencję 2018 - 2022
Cecylia Gonet - członek "S"
od 1980 r., od marca 2007 r. przewodnicząca ZR, członek Komisji
Krajowej, delegat na KZD, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
w kadencji 2002 - 2006. Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej w kadencji 2010 - 2014 i
2018 - 2022, wiceprzewodnicząca
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu, członek ZR od 1995 r.
Adamczyk Grzegorz - czło-

nek "S" od 1996 r., od maja
2007 r. z-ca przewodniczącego
ZR, przewodniczący KZ NSZZ w
Diehl Controls Polska w Namysłowie, delegat na KZD, członek
Krajowej Komisji Rewizyjnej 2010
- 2014 r., członek KK 2014 - 2018,
trener związkowy.

Baczyński Stanisław - czło-

nek "S" od 1980 r., członek Prezydium ZR w kadencji 2010 - 2014,
przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Delegat na WZD
Sekcji Krajowej Kolejarzy, członek ZR od 2010 r., "Zasłużony
Członek NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego".

Bieleninik Edward - prze-

wodniczący KZ NSZZ „S” w
Opolskim Oddziale Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia w
Opolu, członek Rady Programowej w TV-3 z ramienia NSZZ „S”.

Bogdanowicz Zbigniew przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Wodociągi i Kanalizacja
„Hydrokom” Sp. z o. o. w Kluczborku, przewodniczący O/ZR w
Kluczborku.

Brykalska Ewa - przewodni-

cząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu.

Brzęczek Dariusz - członek
"S" od 1989 r., przewodniczący
OM "S" przy Alchemia S.A. Zakład WRA z siedzibą w Zawadzkiem, członek ZR i Prezydium ZR
od 2010 r., sekretarz ZR w kadencji
2014 - 2018, 2 kadencję - członek
Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa,
członek WRDS.

Dziki Jarosław - w poprzed-

niej kadencji przewodniczący KZ
NSZZ „S” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kędzierzynie - Koźlu, obecnie
zastępca przewodniczącego Regionalnej Sekcji Pożarnictwa, delegat
na Krajową Sekcję Pożarnictwa.

Biuletyn informacyjny „S” Zarządu Regionu Śląska Opolskiego
pod red. Marzeny Kucz, Opole, ul. Ks. Damrota 4,
tel. 77 423 28 60, fax 77 454 55 48 lub 77 423 28 77,
wydano nakładem: PZ SOLPRESS Opole, ul. Ks. Damrota 4, tel. 77 454 52 87
Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca, zachowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu.
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Członkowie Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
wybrani na kadencję 2018 - 2022
Furtak Bronisława - członek
"S" od 1989 r., 3. kadencję przewodnicząca OM NSZZ "S" przy
SP ZOZ w Głubczycach, delegat
na WZD Sekcji Ochrony Zdrowia,
członek WRDS.

Kuliński Andrzej - przewod-

Jackowski Dariusz - członek

Latawski Łukasz - 2-gą kadencję przewodniczący KZ NSZZ
„S” przy KP PSP w Nysie, przewodniczący Regionalnej Sekcji
Pożarnictwa od 2014 r., delegat na
KSP.

Jędrzej Grzegorz - członek

Mastyga Lucyna - 4 kadencję
z-ca przewodniczącego KZ NSZZ
„S” Spółdzielni „Pionier” w Prudniku, członek Rady O/ZR w Prudniku.

Karnaś Zbigniew - członek

Stelmach Marek - członek "S"

Krzewica Artur - przewodniczący w Hucie „Małapanew”
Sp. z o. o. w Ozimku.

Szczygieł Jan - członek "S" od
1980 r., 5 kadencji przewodniczył
KZ NSZZ "S" Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych,
Przewodniczący Rady Oddziału
ZR w Grodkowie, członek ZR od
1998 r.

"S" od 1990 r. Pracowników Poczty Polskiej w Opolu, członek ZR
od 2014 r.

„S” od 2009 r., członek ZR od
2010 r., członek Prezydium ZR,
z-ca przewodniczącego Rady
Oddziału w Prudniku, członek
WRDS.

„S” od 1993 r., przewodniczący OM przy Polskich Młynach z
siedzibą w Brzegu, członek Rady
Sekcji Przemysłu Młynarskiego,
Cukierniczego i Piekarniczego,
członek Prezydium ZR, członek
ZR od 2010 r.

niczący Organizacji Oddziałowej
NSZZ „S” przy RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Środkowej
Odry z/s w Opolu.

od 1980 r., przewodniczący Organizacji Zakładowej "S" w Wagon
Opole sp z o.o., członek ZR, członek Prezydium - skarbnik ZR,
regionalny koordynator pielgrzymek, członek Powiatowej Rady
Zatrudnienia.
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Członkowie Zarządu Regionu
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
wybrani na kadencję 2018 - 2022
Szymczak Ewa - przewodni-

Laskowski Marcin - prze-

cząca OM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Namysłowie, nauczyciel, pracownik
Kuratorium Oświaty w Opolu.

wodniczący Regionalnej Sekcji
NSZZ „S” Ochrony Zdrowia,
przewodniczący OM NSZZ „S”
przy Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym.

Tomczyk Stanisław - prze-

Pakosz Piotr - przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ „S”
Oświaty i Wychowania.

wodniczący KZ NSZZ „S” Uniwersytetu Opolskiego.

Wiśniewski Krzysztof - prze-

wodniczący KZ NSZZ „S” przy
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, zastępca
przewodniczącego Krajowej Sekcji Nadleśnictwa.

Zadrożny Antoni - przewodniczący OM NSZZ „S” przy Stadninie Koni Sp. z o. o. w Prudniku,
przewodniczący Regionalnej Sekcji Rolnictwa od 2018 r., członek
Rady Krajowej Sekcji Rolnictwa,
członek Prezydium Rady KSR.

Zdun Jan - przewodniczący

OM NSZZ "S" KOWR z siedzibą w Opolu, wiceprzewodniczący
Krajowego Sekretariatu Rolnictwa, przewodniczący Regionalnej
Sekcji Rolnictwa 2014 - 2018.

Wójcik Roman - przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ
„S” Emerytów i Rencistów.

Śląska Opolskiego lipiec 2018 r.
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Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego
wybrani na kadencję 2018 - 2022:
Domańska Dorota - przewodnicząca OM NSZZ „S” przy ZR
NSZZ „S” Śl. Opolskiego

Koszyk Jerzy - przewodniczą-

cy KZ NSZZ „S” przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Opolu.

Gmerek Piotr - przewodni-

czący Organizacji Podzakładowej
NSZZ „S” przy Zakładzie Napraw
Taboru PKP Cargotabor Sp. z o. o.
w Kluczborku.

Kafarski Robert - z-ca przewodniczącego OM NSZZ „S” przy
Alchemii S.A. Oddział Walcownia
Rur Andrzej z siedzibą w Zawadzkiem, przewodniczący Klubu SIP,
przewodniczący Rady Oddziału
w Strzelcach Opolskich z/s w Zawadzkiem.

Kaźmierczak Wacław - przewodniczący KZ NSZZ „S” Emerytów i Rencistów w Opolu.

Pałka Władysław - przewodniczący OM NSZZ „S” przy O/ZR
w Głuchołazach.

Śledziński Mariusz - przewodniczący OM NSZZ „S” Metsa Tissue
Krapkowice Sp. z o. o.
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XXVIII Walne Zebranie Delegatów
Regionu Śląsk Opolski NSZZ „Solidarność”
W pierwszym dniu
WZD R najbardziej emocjonującym punktem obrad były wybory
przewodniczącego Zarządu Regionu na kadencję 2018 - 2022.
Zgłoszono trzy kandydatury: dotychczasową przewodniczącą ZR
Cecylię Gonet, Waldemara Kościelnego, przewodniczącego OM
NSZZ „Solidarność” Neapco Europe Sp. z o. o. w Praszce oraz
Marcina Laskowskiego, przewodniczącego OM NSZZ „Solidarność” przy Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym w Opolu.
Przed głosowaniem kandydaci przedstawili swoje programy wyborcze. Podczas zjazdu
wybrano nowy skład Zarządu
Regionu, Regionalnej Komisji
Rewizyjnej i delegatów na KZD.
Delegaci na WZD R zdecydowali, że Zarząd Regionu
będzie liczył 29 członków łącznie z przewodniczącą ZR,
przewodniczącym Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, przewodniczącym Regionalnych Sekcji Oświaty i
Wychowania oraz przewodniczącym Regionalnej Sekcji
Ochrony Zdrowia.
Do ZR zgłoszono 38 kandydatów na 25 miejsc mandatowych. Mimo przeprowadzonych głosowań nie udało się
obsadzić trzech miejsc i WZD R zdecydowało o pozostawieniu 3. wakatów.
W skład Zarządu Regionu weszli: Adamczyk Grzegorz, Baczyński Stanisław, Bieleninik Edward, Bogda-

nowicz Zbigniew, Brykalska
Ewa, Brzęczek Dariusz, Dziki
Jarosław, Furtak Bronisława,
Jackowski Dariusz, Jędrzej
Grzegorz, Karnaś Zbigniew,
Krzewica Artur, Kuliński
Andrzej, Latawski Łukasz,
Laskowski Marcin, Mastyga Lucyna, Stelmach Marek,
Szczygieł Jan, Szymczak Ewa,
Tomczyk Stanisław, Wiśniewski Krzysztof, Zadrożny Antoni, Zdun Jan.
W tym gronie jest 12 osób,
które do ZR zostały wybrane po
raz pierwszy.
Wybory do RKR i KZD przeprowadzono w 1 turze. Do RKR
zgłoszono 12 kandydatów na 7
miejsc mandatowych, a na KZD
8 na 5 miejsc (zgodnie z Ordynacją Wyborczą przewodnicząca ZR jest delegatem na KZD i członkiem Komisji
Krajowej z „automatu”.).
W skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej weszli: Domańska Dorota, Gmerek Piotr, Kafarski Robert, Kaźmierczak Wacław, Koszyk Jerzy, Pałka Władysław i
Śledziński Mariusz.
Delegatami na KZD zostali wybrani: Adamczyk
Grzegorz, Baczyński Stanisław, Bieleninik Edward,
Brzęczek Dariusz, Furtak Bronisława.

