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Nasz  Wspólny  Śląski  Dom 

 Szanowni Wyborcy. 

  

 > Wspaniała postawa ponad 2200 wyborców , którzy dwukrotnie poparli moją kandydaturę na 

Senatora RP zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Wyborców Kochających Śląsk, zobowiązuje 

zarówno mnie jak i Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom  - który ten Komitet utworzyło -  do 

udziału w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

>  Doświadczenia naszego K.W. Wyborców Kochających Śląsk, któremu nie udało się 

zarejestrować mnie do wyborów uzupełniających do Senatu , pomimo zebrania wymaganej liczby 

głosów poparcia , a to na skutek szczegółowej i nadmiernie surowej weryfikacji formalnej 

Państwowej Komisji Wyborczej wskazują, że zarejestrowanie komitetu wyborczego WYBORCÓW  w 

wyborach parlamentarnych i zapewne do sejmiku wojewódzkiego w praktyce jest niemal 

niemożliwe.  

> Uwarunkowania związane z nadchodzącymi wyborami samorządowymi są następujące: 

   1. pomimo usilnych starań Stowarzyszenia NWŚD nie udało się doprowadzić do stworzenia  

komitetu wyborczego pod auspicjami Rady Górnośląskiej, 

   2. Ruch Autonomii Śląska oraz Związek Górnośląski wyraziły zamiar utworzenia odrębnych 

komitetów wyborczych . Istnieje realne zagrożenie , że komitety te mające częściowe poparcie 

tego samego elektoratu nie osiągną wymaganego progu wyborczego - 5 procent ważnych głosów, 

czyli nie uzyskają mandatów. 

   3. brak wiążących propozycji umieszczenia kandydatów NWŚD na listach wyborczych 

powyższych organizacji , dających chociażby minimalną szansę wyboru na radnego sejmiku 

wojewódzkiego. 

> W zaistniałej sytuacji Zarząd NWŚD dokonał analizy możliwości startu w wyborach do sejmiku 

wojewódzkiego swego prezesa Pawła Helisa . 

> Wybrano start w ramach Komitetu Wyborczego Kongres Nowej Prawicy JKM, mający w swoim 

programie wyborczym między innymi następujące zadania realizacyjne : 

   1. likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych , który w górnictwie polskim  wynosi 

średnio około 20 procent, podczas gdy w Rosji 13 procent, 

   2. obniżka podatku VAT do minimum wymaganego umowami międzynarodowymi . W Polsce VAT 

na węgiel wynosi 23 procent i jest najwyższy w krajach Unii Europejskiej. 

   3. obniżenie akcyzy ,zwłaszcza na paliwo / węgiel /. 

> Realizacja powyższych przedsięwzięć skutkować będzie wzrostem zamożności mieszkańców 

Polski oraz pozytywnym wpływem na rozwój całości gospodarki narodowej. 

>  W przypadku górnictwa węgla kamiennego  , powyższe  trzy podstawowe obciążenia 

zawyżające z mocy przepisów cenę zbytu węgla zostaną zredukowane. 

> Węgiel stanie się znacznie tańszy co w konsekwencji wyzwoli ciąg pozytywnych zdarzeń , takich 

jak: wzrost jego sprzedaży, obniżka cen energii elektrycznej ; wzrost konkurencyjności , a co za 

tym idzie eliminacja lub ograniczenie importu węgla zwłaszcza z Rosji , przy jednoczesnym 

wzroście eksportu. W rezultacie tego możliwym będzie utrzymanie dodatkowo w ruchu 2-4 kopalń 

węgla w województwie śląskim.  

>  Postulowane wprowadzenie przez KNP JKM podatku dochodowego zapewni niezbędne wpływy 

budżetowe. Proponowana reforma wymusi obniżkę kosztów funkcjonowania państwa.  

> Mamy nadzieję, że skrótowo przedstawione racjonalne przesłanki głosowania na kandydata 

Komitetu Wyborczego Kongresu Nowej Prawicy JKM -  Pawła Helisa – do sejmiku wojewódzkiego 

zostaną zaakceptowane przez Was wyborcy. 

>  Apelujemy również o głosowanie na listy tworzonego Komitetu Wyborczego Nasz Wspólny 

Śląski Dom w wyborach do rad gmin / miast /oraz rad powiatów. 

>  Najwyższy czas na zmiany zgodnie z powyższym  programem  KNP JK-M oraz postulatami 

zawartymi w bieżących dokumentach Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom znajdującymi się 

na stronie internetowej  www.nwsd.pl.  

  

 Stowarzyszenie NWŚD 

 Prezes Zarządu Głównego  
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