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Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ,,Solidarność"

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ,,Solidarność" apeluje do członj<ów związku w naszym regionie

o poparcie w ll turze wyborów prezydenckich kandydatury Andrzeja Dudy. Pan prezydent Andrzej Duda jest

gwarantem wysokiego poziomu dialogu społecznego, gwarantem tego, że głos pracowników, głos

związkowców zostanie wysłuchany. Prezydent Wielokrotnie udowodnił, że spraWy pracownicze izwiązkowe
są mu szczególnie bliskie, ico niezwykle Ważne, dotrzymał większości obietnic, które składał, a to jest Ważne

świadectwo jego wiarygod ności.

Doceniając zaangażowanie i pracę prezydenta Andrzeja Dudy w mijającej kadencji, mamy nadzieję, że

zostanie Wybrany głową państwa na kolejne pięć lat. Jesteśmy przekonani, że w trudnych czasach, które
nastały W związku z pandemią covlD-19, pan prezydent Andrzej Duda nadal będzie mocno Wspierał NSZZ

,,Solidarność" w działaniach na rzecz tego, aby cięźar walki ze skutkami kryzysu nie był przerzucany na barki
pracowników. oczekujemy, że w nowej kadencji prezydent Andrzej Duda obok działań prospołecznych

zechce też z całą mocą zaangażować się W projekt gospodarczej transformacji naszego regionu, w Program

dla Śląska, w program budowy nowoczesnego przemysłu. To w istocie też byłoby działanie prospołeczne, bo

budując na Śląsku nowoczesny przemysł, buduje się dobrobyt społeczny mieszkańców regionu icałego
kraju. Wszechstronne wsparcie dla tej idei zarówno ze strony rządu, jak i ze strony prezydenta z pewnością

ułatwi jej urzeczywistnienie. swoisty patronat prezydenta Rzeczypospolitej Po|skiej nad tym
przedsięwzięciem byłby nie tylko niezwykle cennym Wsparciem, ale też jasno wskazywałby, jak wielką wagę
państwo polskie przywiązuje do gospodarczej transformacji Śląska. Stanowiłby również gwarancję, że

związane z transformacją sprawy społeczne, pracownicze i związkowe nie zostaną zaniedbane.

Jednocześnie też jako potencjalni wyborcy głowy państwa będziemy mieli mocny mandat, aby od

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wymagać jego pozytywnego zaangażowania w sprawy Śląska.
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