NICHI VENDOLA – PRZEWODNICZĄCY REGIONU APULIA
Urodził się 26 sierpnia 1958 w Bari.
Humanista (magister literatury i filozofii), z zawodu dziennikarz i
pisarz: „Przed Bitwą” (Mediolan, 1983), „Podmioty zagubione” (Rzym,
1991), „Przewrócony świat” (Datanews, 1994).
Jest jednym z promotorów działalności stowarzyszenia LILA (Włoska
Liga Walki z AIDS).
W 2001 roku, po raz trzeci został wybrany posłem do parlamentu. Pełnił
funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Parlamentarnej ds. prowadzenia
walki z mafią i innymi organizacjami kryminalnymi, był członkiem Rady
ds. regulaminu i członkiem XIV Stałej Komisji ds. Polityki UE oraz
Komisji ds. środowiska.
W kwietniu 2005 roku został wybrany Przewodniczącym Regionu
Apulia.
RUGGIERO SANTE – SEKRETARZ GENERALNY ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH UIL W FOGGI
Urodził się 23.04.1953, żonaty, dwójka dzieci.
Od lutego 1976 roku pracownik IVECO-SOFIM.
Od 1977 roku członek UIL, początkowo delegat Rady zakładowej
IVECO, następnie, z początkiem lat 80 zostaje wybrany Sekretarzem
Generalnym UILM – Oddziału Prowincjonalnego UIL.
Pełnione funkcje związkowe:
- Sekretarz Generalny Oddziału Prowincjonalnego UIL CSP Foggia
- członek Zarządu Regionalnego UIL Apulia
- Członek Centralnego Krajowego UIL
Inne Funkcje:
- członek Komitetu Regionalnego INPS (ZUS) Apulia
- członek Rady Izby Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa
- Przewodniczący Komitetu ds. rozwoju i zatrudnienia Izby Handlu
1

GIULIO COLECCHIA – SEKRETARZ GENERALNY ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH CISL W FOGGI
Urodził się w 1952 roku, magister nauk politycznych.
Uprzednio pełnił funkcję terytorialnego sekretarza Cisl w Foggi ds.
przemysłu.

DOMENICO CENTRONE
Od 01.09.1993 Konsul Honorowy RP w Bari – właściwość terytorialna
Apulia i Bazylikata.
Od lat utrzymuje kontakty gospodarczo-handlowe z Polską.
Jako jeden z pierwszych Włochów, otworzył swoje przedstawicielstwo
handlowe w Warszawie.
Niezależnie od prowadzenia własnych interesów handlowych, działa na
rzecz kształtowania sprzyjających warunków dla polskiego eksportu,
współpracy gospodarczej i ekonomiczno handlowej między Polską a
Włochami.
Jest zasłużonym działaczem na rzecz krzewienia kultury polskiej we
Włoszech. Propaguje we Włoszech polską myśl techniczną i utrzymuje
stałe kontakty z działającymi we Włoszech organizacjami i
środowiskami polonijnymi.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego trwające już od kilku lat,
zaangażowanie w walkę ze zwalczaniem nielegalnego procederu
pośrednictwa pracy, wyzyskiwania i niedopuszczalnego traktowania
obywateli polskich zatrudnionych we Włoszech, głównie na terenie
prowincji Foggia, przy pracach polowych. Dzięki podjętym wraz z
Ambasadą RP staraniom, doprowadzono do podjęcia przez władze
włoskie interwencji mającej na celu likwidację wspomnianego powyżej
procederu i ochronę interesów obywateli polskich. Przy tej okazji,
wielokrotnie udzielał we własnym zakresie wymiernej pomocy
finansowej osobom poszkodowanym, powracającym do kraju.
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JERZY ADAMCZYK
I Radca Ambasady RP w Rzymie
Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP od listopada 2005.
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