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Podsumowanie wyników                                                                                              
wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 

 

Nasze pismo do Rady Górnośląskiej w sprawie poparcia 
trzech kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
z dnia 14 maja 2019 r. rozesłano do kilkudziesięciu adresatów 
- głównie organizacji oraz rozpowszechniono poprzez 
internet. W liście wskazaliśmy , że całokształt dotychczasowej 
działalności preferowanych kandydatów gwarantuje najlepsze 
wykonywanie obowiązków Europosła w służbie wyborcom 
województwa śląskiego. Wyniki wyborów wykazują, że nasze 
propozycje były trafne i realistyczne. Startujący w ramach : 

KW Koalicja Europejska - Marek Plura zdobył około 32 tyś. 
głosów, 

KW Wiosna Roberta Biedronia - Łukasz Kohut 49 tyś. głosów, 

KW Kukiz ' 15 - Grzegorz Długi 27 tyś. głosów. 

            Ł. Kohut zdobył mandat europosła - gratulacje . 
Wyrażamy nadzieję , że będzie aktywny w działaniach na rzecz 
mieszkańców naszego województwa.                                                                                  
.          To co robi M. Plura znalazło uznanie wyborców. 
Głosowało na niego rzędu 3,4 razy więcej ludzi niż w 
poprzednich wyborach co dało mu 5 miejsce na liście KW 
Koalicja Europejska w województwie . O ile będzie startował w 
jesiennych wyborach parlamentarnych , przyzwoitość 
nakazuje przyznanie mu pierwszego miejsca na danej liście.                                                                                                                                                                                                                           
.          Podobnie G. Długi uzyskując zdecydowanie pierwsze 
miejsce w ramach KW Kukiz 15 umocnił swoja pozycję, jako 
lider tej organizacji w województwie śląskim.                                                                                                                       
.           Cieszy drugie miejsce Pani Aleksandry Jelonek w 
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ramach tego samego KW Kukiz 15. Duet ten, z tak dużym 
poparciem , umieszczony na pierwszych miejscach na danej 
liście w wyborach do parlamentu RP . może zdobyć mandat 
posła lub senatora . 

Podkreślaliśmy, że popieramy kandydatów, a nie Komitety 
Wyborcze. Wyrażamy ubolewanie , że cześć wyborców nie 
jest w stanie czytać ze zrozumieniem prostych, 
jednoznacznych tekstów. Spotkaliśmy się z publicznymi 
zarzutami – co prawda nielicznymi – że popieramy programy 
powyższych Komitetów Wyborczych - partii . Zastanawia 
słabe zaangażowanie w wyborach do PE śląskich partii – 
Ślonzoki Razem oraz Śląskiej Partii Regionalnej ….. 

Zdumiewa również brak zdecydowanych działań tych partii 
związanych z jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce 
. Wyniki wyborów do PE w województwie śląskim wykazały, że 
istnieje ponad 100 tysięczny elektorat o zdecydowanych 
postawach obywatelskich, gotowy poprzeć pozytywistyczne 
działania na rzecz ogółu mieszkańców województwa 
śląskiego. Rozproszenie głosów wyborców w nadchodzących 
wyborach spowoduje po raz kolejny brak chociażby kilku 
osobowej reprezentacji w Parlamencie RP , pozytywnie 
nastawionej do rozwiązywania palących spraw województwa 
śląskiego. 
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