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KONSTANTEGO DOMBROWICZA
DLA
POPARCIE 

Jak powiedział na konferencji prasowej Leszek Walczak - prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, zbieżność 
programu wyborczego kandydata „Wszystko dla Bydgoszczy” 
z programem Związku pozwala na stwierdzenie, iż wszystkie działania 
prowadzić będą do rozwoju gospodarczego miasta, infrastruktury oraz 
bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców. 

Leszek Walczak zaapelował do wszystkich sił, organizacji, 
stowarzyszeń, partii politycznych o charakterze prawicowym 
o szerokie poparcie dla KONSTANTEGO DOMBROWICZA. - Tylko 
w ten sposób dźwigniemy Bydgoszcz z kolan – stwierdził przewod-
niczący bydgoskiej „Solidarności”.     

- W negocjacjach z obecnym prezydentem w wielu przypadkach nie 
udało się uzyskać porozumienia, a szalę goryczy przelało to, że Rafał 
Bruski postanowił sprywatyzować KPEC, rozdzielić spółkę MZK 
na tramwajową i autobusową, a w polityce społecznej zaniedbano 
interesy pracowników domów pomocy społecznej – uzasadnił poparcie 
„Solidarności” dla Konstantego Dombrowicza w drugiej turze 
wyborów Leszek Walczak.  1

Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 
udzieliło poparcia KONSTANTEMU DOMBROWICZOWI 

kandydatowi na urząd Prezydenta Bydgoszczy.

18 listopada podczas posiedzenia Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” poparła działania 
Zarządu Regionu Bydgoskiego w sprawie Orga-
nizacji Związkowej w SOL-MASZ S.A. Sprawa 
zostanie wnikliwie zbadana a ostateczne decyzje 
podjęte zostaną na kolejnym posiedzeniu.

Przypomnijmy, że chodzi tu m.in. o wprowa-
dzenie przez Zarząd Regionu Bydgoskiego w tej 
organizacji Zarządu Komisarycznego. Uchwałę 
w sprawie zawieszenia działalności władzy wy-
konawczej i kontrolnej Międzyzakładowej Orga-
nizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy SOL-
MASZ S.A. Grupy Kapitałowej SOLBET przyjął 
w październiku Zarząd Regionu Bydgoskiego 
NSZZ „Solidarność”.  Z tą decyzją nie zgadzają się 
członkowie organizacji, którzy pismo w tej spra-
wie przesłali do Komisji Krajowej. Z przykrością 
należy stwierdzić, iż wszystkie działania organi-
zacji związkowej w tym zakładzie inspirowane 
są decyzjami pracodawcy. 

Przewodniczący Regionu Leszek Walczak 
poruszył także na posiedzeniu Komisji Krajowej, 
ciągnącą się już od długiego czasu, sprawę szy-
kanowanego przez pracodawcę naszego kolegi 
Hieronima Stachel oraz przedstawił sytuację 
w pracowników Real,- w Grudziądzu, gdzie nie-
zbędna jest interwencja Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”.

Obradująca w Warszawie, po raz pierwszy 
w nowe kadencji, Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” wybrała nową radę Krajowego Funduszu 
Strajkowego, w której skład powołany został 
także przewodniczący ZRB Leszek Walczak. 
Przyjęto także nowy wzór deklaracji członkow-
skiej  (druk Deklaracji i Zgłoszenia do pobrania 
na naszej stronie www.region.bydgoszcz.pl 
w zakładce Dokumenty).

Posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy 
i złożenia kwiatów na grobie patrona „Solidar-
ności” błogosławionego księdza Jerzego Popie-
łuszki. Przewodniczący Związku Piotr Duda prze-
kazał proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki 
na warszawskim Żoliborzu ks. dr Marcinowi Brze-
zińskiemu ufundowaną przez Komisję Krajową 
wystawę poświęconą ks. Jerzemu oraz podaro-
wał kopię dekretu ustanawiającego bł ks. Jerzego 
Popiełuszkę patronem „Solidarności”.  1

Sprawa SOL-MASZ S.A. 
na „krajówce”

       
14 mandatów w 33-osobowym sejmiku województwa kujawsko-

pomorskiego wywalczyła PO. Pozostałe mandaty zdobyły komitety: 
PSL - 10, PiS - 7 i SLD - 2.

SEJMIK  WOJEWÓDZTWA

Bydgoskimi radnymi w sejmiku byłego wicemarszałka Edwarda 
wojewódzkim będą: Zbigniew Pawło- Hartwicha  z PO.
wicz i Dorota Jakuta z Platformy Rozpoczęły się już także debaty 
Obywatelskiej, Andrzej Walkowiak dotyczące kandydatów na Marszał-
i Michał Krzemkowski z Prawa ka Województwa. Jak na razie na 
i Sprawiedliwości oraz Roman Jasia- „giełdzie nazwisk” pojawiają się 
kiewicz, reprezentujący koalicję SLD - dwa, i to oba z PO: Piotr Całbecki 
Lewica Razem. Pewną niespo- (Toruń) i Zbigniew Pawłowicz (Byd-
dzianką jest brak wśród wybranych goszcz). Tak więc „odwieczna” ba-
Elżbiety Krzyżanowskiej z SLD oraz talia o wpływy trwa...  1



14 listopada odbyło się kolejne spotkanie związkow-
ców z Zarządem Spółki Wodnej „Kapuściska”. Członkowie 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej 
w Spółce, przy wsparciu zastępcy przewodniczącego Re-
gionu Sebastiana Gawronka, prowadzili trudne rozmowy 
dotyczące sytuacji w Spółce. Niezbędne jest podpisanie 
gwarancji pracowniczych w przypadku zmian organiza-
cyjno-prawnych Spółki - takie wnioski wyciągnięto 
z rozmów z Zarządem i w tym kierunku będą odbywały się 
kolejne rozmowy i negocjacje.  1

13 listopada odbyło się posiedzenie Rady Oddziału 
NSZZ „Solidarność” w Świeciu. Jak zawsze dyskusja była 
bardzo rzeczowa i merytoryczna. Omówiono bieżące 
sprawy a Przewodniczący Oddziału Marek Witomski 
przedstawił problemy, które najbardziej nurtują Związek. 
W posiedzeniu udział wziął Sebastian Gawronek Zastępca 
Przewodniczącego ZRB NSZZ „Solidarność”. 

- Siłą Związku jest jego jedność - podkreślił wiceszef 
Regionu. - Nie ma większych priorytetów niż te statutowe, 
nie możemy dać się wciągnąć w partyjne rozgrywki - 
stwierdził przy okazji rozmów o wyborach samorzą-
dowych. 1
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Kolejne trudne rozmowy 
w Spółce Wodnej „Kapuściska”

Posiedzenie Rady Oddziału 
w Świeciu

95-lecie Państwowej Inspekcji Pracy 

W niedzielę 23 listopada, na Wzgórzu Dąbrowskiego od-
były się uroczystości upamiętniające wydarzenia Bydgo-
skiego Listopada 1956, w trakcie których zniszczono zagłu-
szarkę  radia „Wolna Europa”. 

Wydarzenie to wiąże się z wolnościowym wystąpieniem 
bydgoszczan przeciwko reżimowi komunistycznemu i spale-
niu urządzenia do zagłuszania odbioru Radia Wolna Europa 
w mieście. 

W obchodach uczestniczył Poczet Sztandarowy Regio-
nu Bydgoskiego w składzie: Jan Kryger – wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu, Andrzej Wąsowski oraz Henryk Zinkiewicz. 
Delegacje organizacji społecznych i młodzieży złożyły na pły-
cie obelisku upamiętniającego listopadowe wydarzenia wią-
zanki kwiatów, zapalono znicze. 1

58.rocznica zniszczenia w Bydgoszczy
„zagłuszarki” radia „Wolna Europa”

ŚWIĄTECZNA POMOC DLA 
POTRZEBUJĄCYCH

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidar-
ność”, jak co roku, włącza się w organizację imprez 
charytatywnych oraz pomoc dla najuboższych. 
Szczególnie w okresie świątecznym nasz dar serca 
jest bardzo oczekiwany.

Apelujemy do organizacji związkowych naszego 
Regionu o finansowe wsparcie działań prowadzo-
nych przez siostry ze Zgromadzenie Sióstr Alberty-
nek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy (ul.Koro-
nowska). Dzięki naszej pomocy osoby ubogie, żyjące 
w poczuciu odrzucenia społecznego, będą mogły 
godnie spędzić wigilijny wieczór. 

Środki na wyżej wymieniony cel można prze-
kazywać na konto Zarządu Regionu Bydgo-kiego 
NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz 
87  1020  1462  0000  7502  0019  1569 z dopiskiem 
„WIGILIA DLA UBOGICH”.  E

12 listopada odbyły się Inspekcji Pracy jak i związków 
obchody jubileuszu 95-lecia zawodowych. Na najwyższe 
Państwowej Inspekcji Pracy. słowa uznania zasługują po-
W uroczystości w bydgoskiej dejmowane od 95.lat przez 
Inspekcji Pracy uczestniczył Okręgową Inspekcję Pracy 
Leszek Walczak – przewodni- działania, których głównym 
czący Zarządu Regionu Byd- celem jest służba ochrony 
goskiego NSZZ „Solidar- pracy. Ta nierówna walka 
ność”. Na ręce pani Małgo- o bezpieczeństwo pracy, o wy-
rzaty Porażyńskiej - Okręgo- płatę wynagrodzeń przez 
wej Inspektor Pracy prze- nieuczciwych  pracodawców, 
kazał w imieniu własnym o zachowanie godności ludzi 
oraz NSZZ „Solidarność” Re- pracy była i jest teraz szcze-
gionu Bydgoskiego gratu- gólnie ważna i potrzebna. 
lacje i życzenia: „W trudnych Na Pani ręce składam 
latach transformacji gospo- wyrazy szacunku i podzięko-
darczej i ekonomicznej bory- wania za dobrą i rzeczową 
kamy się z wieloma proble- współpracę oraz skuteczny 
mami, które dotyczą dzia- dialog”.  1
łalności zarówno Okręgowej 


