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1. Partie odbierają nam państwo. Pań-
stwo jest własnością obywateli, a nie 
łupem zmieniających się ekip. Pre-
zydent ma być prezydentem Polaków, 
a nie swoich partyjnych kolegów.
Dość partyjniactwa!

2. Kościół i władza muszą się rozejść, 
bo zeszły się za blisko. W imię ich 
rozdziału, ograniczę publiczną ak-
tywność religijną prezydenta. Świec-
kie instytucje są dla Polaków różnych 
wyznań, a także tych niewierzących. 
Kościół i władza na swoje miejsca!

3. Jesteśmy różni i tacy różni musimy 
się nauczyć ze sobą żyć. Podziały są 
i będą. My musimy najpierw szukać 
tego, co nas łączy. Ja chcę być prezy-
dentem różnych Polaków.

4. Będę prezydentem, który myśli 
w kategorii pokolenia, nie kadencji. 
Czas na prezydenta, który zastanowi 
się nad tym, jaki świat zostawimy po 
sobie dla naszych dzieci i wnuków.

Zamierzam sprawić, że Pałac Pre-
zydencki przestanie być domem 
jakiejkolwiek partii. Wierzę w ideę 
bezpartyjnego prezydenta.
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śląskie

Polska polityka nie dzieje się na warszawskich salo-
nach i w studiach telewizyjnych. Pora, aby wreszcie 
zacząć słuchać problemów tej Polski, którą się czasa-
mi nazywa Polską powiatową - problemów Częstocho-
wy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic czy Cieszyna.

Zmiana jest blisko, zmiana, która pozwoli nam ułożyć 
na nowo Polskę i zacząć na nowo myśleć o podstawo-
wych problemach: o sytuacji polskiego przemysłu, 
ochronie zdrowia, ekologii i projektować Polskę na 
pokolenia, a nie na kadencję partyjnych działaczy.

Wielokrotnie spotykałem się z górnikami i wiem, że 
dostrzegają konieczność odejścia od gospodarki wę-
glowej w obliczu postępujących zmian klimatycznych. 
To i czego potrzebują, to rozsądnej i sprawiedliwej 
transformacji. Tymczasem rząd wciąż lekceważy pol-
skich górników: wciąż importowany jest tani wegiel zza 
wschodniej granicy, a PGG w obliczu pandemii znala-
zło się o krok od upadłości, bez żadnego wsparcia ze 
strony państwa. Aby sprostać tym problemom, jako pre-
zydent dołożę starań, aby Polska jak najprędzej przystą-
piła do Europejskiego Zielonego Ładu. Uzyskane 
w ten sposób środki na transformację energetyczną po-
winny trafić w pierwszej kolejności na Śląsk.

Już teraz palącym problemem, którego skala będzie 
tylko rosnąć, jest likwidacja terenów pokopalnianych. 
Dziś trafiają one automatycznie do Spółek Restruktu-
ryzacji Kopalń, a miasta nie mają nawet możliwości 
pierwokupu tych działek. Moim zdaniem jest to niedo-
puszczalna sytuacja.

Ekipa Szymona to zespół wolontariuszy, sympatyków 
i doradców Szymona Hołowni, którzy prężnie działają 
z całej Polsce inicjując i angażując się w szereg akcji 
niosących pomoc. Jedną z podjętych akcji jest „Ekipa 
z sąsiedztwa”. Wolontariusze Ekipy Szymona skupili 
swoją uwagę na tym by pomóc osobom najsłabszym, 
poprzez m.in. zrobienie zakupów, które znajdują się 
w trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem.

Dołącz do Nas
ekipaszymona.pl 

Biuro Szymona w Katowicach
ul. Porcelanowa 23 lok.1

slaskie@holownia2020.pl
tel. 500 674 378




