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Nasz  Wspólny  Śląski  Dom 

 
 

W odpowiedzi na apel  Pani premier Ewy Kopacz 
 

Wzruszeni dramatycznym apelem przedwyborczym do samorządów, dzierżąc 

w uniesionej ręce orła białego z koroną, świętego symbolu patriotów polskich, słysząc 

stanowcze, zdecydowane i przekonujące słowa … Wiem, ze macie tego dojść. Czuję to samo … 

Chcę tych zmian - śpieszymy się z pomocą,  z propozycją natychmiastowej zmiany:  

1. Niedemokratycznej ordynacji wyborczej z poszanowaniem prawa zawartego 

w Konstytucji RP a szczególnie zawartych w Art. 4 stanowiącym, że władza zwierzchnia 

należy do Narodu (Narodów)  a Naród  (Narody)  sprawują władzę przez swoich 

przedstawicieli lub bezpośrednio oraz w Art.15 pkt.1 stanowiącym, że ustrój 

terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. 

Opracowany przez członków Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom projekt  

Opracowanie to przesłano rok temu do Sejmu i Senatu, ówczesnego premiera oraz wielu 

innym adresatom. Niestety nikomu z nich nie zależy na naprawie Polski co wynika 

z faktu uznania tego dokumentu za niebyły.  

Proponujemy współpracę przy opracowaniu nowego kodeksu wyborczego. 

2.  Ordynacji podatkowej której postanowienia promują uprawianie Lichwy wobec 

najbiedniejszej i najliczniejszej grupy społeczeństwa polskiego. Według Kodeksu 

cywilnego nie dopuszczalne jest doliczanie (kapitalizowanie) zaległych odsetek do kwoty 

długu głównego i naliczanie dalszych odsetek  od tak obliczonej sumy. Bezmyślne 

i ostatecznie bezprawne ( Ustawa Kodeks cywilny jest ustawą wcześniej podjętą przez 

Sejm i Senat ) stosowane przez Naczelników w całej Polsce praktyki mogły być i chyba 

są powodem wzrostu samobójstw w Polsce. 

3. Natychmiast dokonać zwrotu bezprawnie naliczonych odsetek a kwotami obciążyć 

osoby uczestniczące w stanowieniu prawa oraz posłów i senatorów biorących udział 

w głosowaniu na rzecz bezprawia 

 

Prosimy Panią premier Ewę Kopacz o potwierdzenie w praktyce deklarowanych obietnic. 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia NWŚD 

 
/-/ Paweł Helis 
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