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Nasz  Wspólny  Śląski  Dom 

Zaproszenie 

W dniu 27 sierpnia 2018 Komisarz Wyborczy Krajowego Biura Wyborczego 

Delegatura w Bielsku Białej potwierdził złożenie zawiadomienia o utworzeniu 

Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia /organizacji/społecznej/Nasz Wspólny 

Śląski Dom, w celu zgłoszenia kandydatów na radnych na obszarze województwa 

śląskiego , w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. oraz  

o powołaniu pełnomocnika wyborczego i finansowego. 

 W związki z powyższym prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury na radnego 

Sejmiku Województwa Śląskiego względnie radnego Miejskiej Rady w Rybniku. 

Kandydat powinien generalnie akceptować cele statutowe oraz działania 

Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom / NWSD/.. 

Cele statutowe oraz wielokierunkowe działania Stowarzyszenia NWSD w minionych 

latach znajdują się na stronie internetowej www.nwsd.pl 

Poniżej podajemy w skrócie przedsięwzięcia podejmowane przez nasze 

Stowarzyszenie w przeszłości. 

W minionym okresie, wybrane działania Stowarzyszenia dotyczyły: 

1. Wielokierunkowe i różnorodne działania w sprawie przyznania działkowcom 

działek na własność. 

2. Współpraca przy opracowaniu „Górnictwo węgla kamiennego, wczoraj, dziś  

i jutro” 

3. Usilne działania na rzecz przywrócenia emerytom górniczym i wdowom po 

nich, prawa do deputatu węglowego w naturze, a później wliczenia 

równowartości tego deputatu do podstawy wysokości świadczenia 

emerytalno-rentowego. 

4. Działania na rzecz zgodnego współżycia wszystkich grup etnicznych, w tym 

poprzez: 

1/ list otwarty do arcybiskupa W. Skworca i Redaktora Naczelnego Gościa 

Niedzielnego, 

2/ Volksdeutsche – zanim wypowiesz to słowo jako przeciwnik Ślązaków 

przeczytaj. 

5. „Muzeum Śląskie , nasza duma i troska” , gdzie odniesiono się do niektórych 

artykułów prasowych na temat Muzeum oraz zawarto wnioski i postulaty 

zmian ekspozycji wystawienniczej. 

6. Opracowano obszerny dokument po tytułem „Naprawić Polskę można i trzeba 

„ dotyczący zmiany niedemokratycznej ordynacji wyborczej. Opracowanie to 

przesłano Sejmu, Senatu, władz partyjnych, władz wojewódzkich, wielu 

stowarzyszeń oraz mediów. 

7. Aktywnego uczestnictwa w wyborach samorządowych i do Parlamentu 

krajowego oraz Unii Europejskiej, w tym: 

http://www.nwsd.pl/
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1/ zgłoszenie Komitetu Wyborczego Wyborców Kochających Śląsk – dwa 

razy, 

2/ zgłoszenie w wyborach lokalnych do Rady Miasta Rybnika , Komitetu 

Wyborczego Nasz Wspólny Śląski Dom, 

3/ uczestnictwo w wyborach samorządowych do Sejmiku województwa 

śląskiego , 

4/ kandydowanie do Senatu RP , Prezesa Stowarzyszenia P. Helisa z dużym 

sukcesem w postaci uzyskania ponad 17 tysięcy głosów. 

8. Wieloletnie , prowadzone na bieżąco działania na rzecz poprawy pasażerskiej 

komunikacji kolejowej, zarówno w aspekcie podróżowania na terenie 

województwa, kraju i państw Unii Europejskiej. 

Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego z uznaniem wyraziła się  

o naszych opracowaniach . 

9. Interwencje w sprawach obywateli zarówno członków jak i sympatyków 

Stowarzyszenia NWSD. 

10. Czynny i inspirujący udział w posiedzeniach Rady Górnośląskiej. 

11. Wyważone , pełne argumentów wpisy na forach internetowych . 

12. Interwencja w sprawie zawyżonych cen wody dla ludności zaopatrywanych 

przez Przedsiębiorswo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. 

Szczegółowych informacji udziela – wiceprezes Stowarzyszenia NWSD Paweł Helis 

telefon 515-192-278. Pytania można kierować również na adresy: 

nasz.wspolny.slaski.dom@ gmail.com oraz i.sprawiedliwosc@op.pl 

Serdecznie zapraszamy do kandydowania w wyborach samorządowych 2018  

w ramach Komitetu Wyborczego Nasz Wspólny Śląski Dom. Prosimy  

o rozpowszechnienie niniejszego zaproszenia za co z góry dziękujemy. 
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