W dniu 21 listopada 2010 r. oddajmy swój głos na członków NSZZ ,,Solidarność” !!!
Zbigniew Piątek
W Koksowni Przyjaźń
pracuje od 1985 roku. Od
początku na Wydziale PM.
Obecnie na stanowisku
Mistrza. Od 2002 roku
Wiceprzewodniczący MOZ
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
oraz
Prezes
Fundacji
,,Sport i Zdrowie” przy
NSZZ ,,S”. Pełni również
funkcję Przewodniczącego
Komisji Problemowej w
Dąbrowie Górniczej.
Jest społecznikiem. Komisja Problemowa, którą
kieruje, stara się być blisko
ludzi,
zwłaszcza
tych
mieszkańców
Dąbrowy
Górniczej, którzy potrzebują najbardziej pomocy.
Komisja oferuje bezpłatną
pomoc i porady prawne,
dla tych , których nie stać
na opłacanie prawników, a
potrzebują porady prawnej.
Komisja Problemowa bardzo aktywnie wspiera i
broni zagrożonych pracowników, przykładem są
Panie salowe ze szpitala
w Dąbrowie Górniczej,
wspierane prze Komisję.
Legendarny przywódca strajku w Hucie Katowice z 1980 r. Uważany przez
komunistyczną władzę PRL za wroga nr 1. Członek władz krajowych NSZZ
,,Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego więziony przez trzy lata
pod zarzutem usiłowania obalenia przemocą ustroju socjalistycznego. Do
1988 r. działacz podziemia niepodległościowego. Zmuszony do emigracji,
zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Po 22 latach wrócił do kraju.
Szanowni Państwo!
Przez cały czas pobytu na emigracji wiedziałem, że moje miejsce jest w
kraju, w Zagłębiu- regionie, w którym w latach 80 walczyłem o wolną
Polskę. Zagłębie Dąbrowskie to wspaniała historia patriotyzmu miejsce
powstania najbardziej antykomunistycznego regionu Solidarności w PolsceMKZ Katowice, którego miałem zaszczyt być przywódcą. Po 22 latach
emigracji wróciłem do kraju z misją krzewienia wartości uniwersalnych
amerykańskiej wolności. Kandydując do Sejmiku Województwa Śląskiego
proszę o kredyt zaufania. Tak jak 30 lat temu potrafiłem skutecznie walczyć
z komunistyczną władzą o interesy każdego człowieka, tak teraz chciałbym
skutecznie:
- podejmować działania zmierzające do zwalczania bezrobocia
- wykorzystywać wsparcie Unii Europejskiej dla rozwoju regionu
- promować przedsiębiorczość
- zadbać o pamięć najnowszej historii naszego regionu
Będę wdzięczny za każdy oddany na mnie głos.
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