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Nasz  Wspólny  Śląski  Dom 

Wyborcy ! 

Paweł Helis                                                             Paweł Helis                                               

Paweł Helis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

umieszczony na pozycji 1, listy kandydatów do Senatu zasługuje na wybór  

w okręgu wyborczym nr 73 obejmującym powiaty: mikołowski, rybnicki oraz miasto Rybnik. 

W wyborach parlamentarnych 2019 w odniesieniu do Senatu mamy niepowtarzalnie dużą szansę 

wybrać kompetentnego społecznika, ze wszech miar godnego nas reprezentować – Pawła Helisa. 

Za takim wyborem przemawiają  jego dokonania życiowe, a w szczególności bezinteresowna 

działalność społeczna, którą prowadził prze kilkadziesiąt lat. Sprawdzić to można na stronie 

internetowej www.nwsd.pl, zwłaszcza czytając Wybór dokumentów zawierający  ponad 250 

stronicowe opracowanie „Naprawić Polskę – Śląsk  … można i trzeba ! Programy naprawcze”.  

Piętnaście rozdziałów opracowania zawiera wszystkie najistotniejsze problemy do rozwiązania 

dotyczące mieszkańców województwa śląskiego i Polski. NWSD w nazwie strony internetowej to 

skrót  stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom , którego współzałożycielem i przez wszystkie lata 

jego działalności był w Zarządzie /obecnie wiceprezes/-Paweł Helis.  

Nazwa stowarzyszenia potwierdzona charakterem jego działalności wskazuje, że naszemu 

kandydatowi na senatora obce są wszelkie antagonizmy partyjne i mniejszości etnicznych. Jego 

stałymi działaniami była dążność do zgodnych i konstruktywnych działań na rzecz pomyślności 

wszystkich mieszkańców Śląska. 

Niestrudzony w dochodzeniu do sprawiedliwości i prawdy nie korzystał nigdy z żadnych korzyści 

finansowych i rzeczowych przyznanych przez władze lub ludzi biznesu. Wszelkie koszty 

działalności społecznej pokrywał z budżetu rodzinnego. 

Pozwoliło mu to przedstawiać programy naprawcze, petycje, wnioski i pisma interwencyjne  

w sposób bezstronny , czyli tak jak miały się w rzeczywistości sprawy. Niestety nieformalna zmowa 

milczenia władz i pozostających pod ich kuratelą mediów oraz bariera własnych środków 

finansowych nie pozwoliły mu stać się postacią powszechnie znaną. Pomimo tego w ostatnich 

wyborach do Senatu zdobył około 17 tysięcy głosów przy znacznie większej niż obecnie 

konkurencji. Aktualnie, gdy w naszym okręgu „senackim” nr 73, walka o głosy wyborcze dotyczyć 

będzie zaledwie trzech kandydatów – w sytuacji gdy bezpartyjni wyborcy zagłosują gremialnie na 

niezależnego, bezpartyjnego Pawła Helisa - zwycięstwo w słusznej sprawie wydaje się niemal 

pewne.  

Odnosząc się do programów wyborczych innych komitetów wyborczych /pozostałych kandydatów/ 

w części dotyczącej słusznych działań na rzecz dobra ogółu, są one zgodne z poglądami Pawła 

Helisa i otrzymają poparcie w głosowaniach w czasie obrad Senatu. Podkreślić należy utrzymanie 

zadań do realizacji z okresów minionych, a mianowicie:  

1. Kolejne 3-4 rekompensaty po 10 tysięcy złotych za bezprawnie /prawo nabyte!/ zabrany deputat 

węglowy w naturze, Uprawnieni żyć będą jeszcze rzędu 20 lat. 

http://www.nwsd.pl/
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2. Działki w rodzinnych ogrodach działkowych na własność dotychczasowych użytkowników 

poprzez bezpłatne zasiedzenie lub minimalną opłata 2 procent wartości rynkowej, tak jak za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność ostatnio w Warszawie. 

3. Aktualnie, w sytuacji gdy są stale wzrastające, duże pieniądze na utrzymanie rządu, Prezydenta 

/przeloty samolotami/, nadmiernie wysokie płace w zarządach i radach nadzorczych spółek 

skarbu państwa, rozrost bezproduktywnej biurokracji-należy wprowadzić bezpłatną pasażerską 

komunikację kolejową na terenie województwa śląskiego dotowaną z budżetu państwa. 

Dobrodziejstwo takiego rozwiązania jest wielorakie, chociażby jako element walki ze smogiem, 

odkorkowania dróg, podniesienia bezpieczeństwa jazdy i łatwiejszego parkowania. Wszelkie 

działania P. Helisa w sytuacji, gdy zostanie Senatorem będą miały nieporównywalnie większe 

niż dotychczas szanse na powodzenie, ponieważ w wykonywaniu obowiązków senatorskich 

będą temu sprzyjać obowiązujące przepisy. Senator w szczególności ma prawo: 

1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na 

posiedzeniach Senatu i jego organów; 

2) wybierać i być wybieranym do organów Senatu; 

3) zwracać się do Prezydium Senatu o rozpatrzenie określonej sprawy przez Senat lub komisję 

senacką; 

4) zwracać się do komisji senackiej o rozpatrzenie określonej sprawy; 

5) uczestniczyć w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu; 

6) uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Senat lub komisje senackie. 

 

Pozostali kandydaci mają zdecydowanie mniejsze predyspozycje do wykonywania obowiązków 

senatora. Paweł Helis ma już gotowy ujęty w opracowaniu „ Naprawić Polskę – Śląsk ...”oraz 

powyżej przedstawiony pakiet spraw do wniesienia pod obrady Senatu lub komisji senackich. 

Znając jego determinację w dochodzeniu do celów uczyni to na pewno z myślą o swoich 

wyborcach. 

Wyborcy chcący głosować na pozostałych kandydatów /podległych władzom centralistycznym 

partii/: W. Piecha – Prawo i Sprawiedliwość, G. Wolnik – Platforma Obywatelska RP; niechaj 

przyjmą do wiadomości następujące fakty nierozerwalnie związane z tymi partiami: 

1. wyprzedaż majątku narodowego za 10 – 15 procent jego wartości !, czyli wielki przekręt 

wydziedziczenia wyborców z ich ogólnonarodowego dorobku, 

2. doprowadzenie do długu sektora rządowego i samorządowego, który wyniósł na koniec I kw. 

2019 r. 1 bilion 54,86 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z końcem 2018 r.,  

w tym udział długu zagranicznego wyniósł 29,7 proc., Na kwotę państwowego długu 

publicznego złożyło się głównie zadłużenie podsektora rządowego 928,6 mld zł oraz 

podsektora samorządowego: 76,6 mld zł, 
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3. fatalny stan służby zdrowia, między innymi z powodu braku kształcenia dostatecznej liczby 

lekarzy i pielęgniarek przy preferowaniu mniej przydatnych społeczeństwu kierunków studiów, 

4. wprowadzenie i utrzymywanie pseudodemokratycznej Ordynacji wyborczej z rozdziałem 

mandatów według metody d^Hondta, co jest sprzeczne z Konstytucyjną zasadą 

proporcjonalności wyborów. Uniemożliwia to wymianę elit i utrwala partiokrację z kastą 

panów, 

5. podnoszenie komfortu życia w oparciu o zaciągane długi  oraz w oparciu o dotacje z Unii 

Europejskiej na kwotę według salda rozliczeń / netto / 109.8 miliardów euro, źle świadczy  

o kondycji finansowej państwa. Europosłowie z naszego terenu wyborczego wywodzący się  

z PiS i PO w okresie  ponad dwóch miesięcy nie byli w stanie dać odpowiedzi na pytanie ile  

z dotacji unijnych trafiło do województwa śląskiego oraz na teren naszego okręgu wyborczego. 

Nie potrafią tego uczynić, czy też kwota ta jest niska i zaprzecza twierdzeniom wyborczym,  

w tym „Dla ludzi dla Śląska !?, 

6. eksperci w Indeksie Rozwoju Społecznego stwierdzili oceniając wszystkie 272 regionów  

w krajach członkowskich Unii Europejskiej , że gorsze warunki / komfort życia/ od 

województwa śląskiego  dla swoich mieszkańców występują  jedynie w najbiedniejszych 

regionach Bułgarii i Rumunii. 

Śląsk uznano za  najbardziej zanieczyszczony region w Europie.  

Odpowiedzialność za powyższy stan rzeczy ponoszą głównie partie rządzące: PO, PiS, SLD,  

a z tych dwóch pierwszych wywodzą się pozostali kandydaci do Senatu w okręgu nr 73. 

Przyjmując do wiadomości powyższe informacje, właściwe głosowanie może być tylko  

jedno – na Pawła Helisa – bezpartyjnego, zależnego tylko od wyborców. 

Grono sympatyków popierających wybór P. Helisa na Senatora:  

w tym kandydaci do Sejmu RP z okręgu nr 30 Rybnik z listy nr 1 KW PSL  

- A. Oleksiński, J. Szymura, S. Rduch; Rudolf Kołodziejczyk – sekretarz Stowarzyszenia NWSD,  

Alojzy Motyka – prezes Stowarzyszenia Sprawiedliwość i Prawda. 

 

Akceptuję  / - / Paweł Helis 

 

 

 

 

Rybnik, dnia 16 września 2019 r. 

Finansowane przez Komitet Wyborczy Ślonzoki Razem 


