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Rybnik,6 października 2014r.

Charakterystyka kandydata na radnego
sejmiku województwa śląskiego
PAWŁA HELISA.

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom ponownie desygnowało jednogłośną uchwałą Zarządu
Głównego kolegę Pawła Helisa do ubiegania się o mandat radnego sejmiku województwa
śląskiego w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
1. Urodzony w powiecie mikołowskim (Orzesze), zamieszkały ponad połowę życia w Rybniku,
nigdy nie opuszczał na dłużej rodzinnej ziemi. Z tego powodu wyjątkowo dobrze zna
wszelkie problemy regionu.
2. Całe pracowite życie poświęcał pracy zawodowej, rodzinie i działalności społecznej.
Żonaty, ma dwóch dorosłych synów pracujących zawodowo.
3. Przebieg pracy zawodowej charakteryzuje ciągły awans od ślusarza poprzez różne
stanowiska, aż do funkcji zastępcy głównego inżyniera do spraw produkcji w PKiM S.A.
„Carboautomatyka” w Tychach oraz głównego energetyka w PRE-PW „ELROW”. Przez
ponad trzydzieści lat kierował zespołami pracowniczymi. W uznaniu jego zasług dla rozwoju
górnictwa węglowego wyróżniony został poprzez nadanie mu stopnia - dyrektor górniczy III
stopnia.
4. Pracując zdobywa wykształcenie wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, uzyskując
ocenę ogólną dobry oraz broni pracę inżynierską z wynikiem bardzo dobry.
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5. W działalności społecznej wyróżnić możemy trzy podstawowe odcinki:
a) współzałożyciel oraz były wiceprzewodniczący jednego z największych pracowniczych
(obecnie rodzinnych) ogrodów działkowych, a mianowicie „Raj” w Rybniku. Aktualnie
z determinacją walczy o jak najlepsze zabezpieczenie interesów działkowców. Gorący
zwolennik nadania działkowcom bezpłatnie prawa własności do działek lub za niewielką
opłatą uzależnioną od czasu użytkowania działki oraz dochodów, jakie osiąga działkowiec
i jego najbliższa rodzina.
b) ponad dziesięcioletnia pełna zaangażowania praca we władzach Ruchu Autonomii Śląska,
gdzie pełnił funkcje: sekretarza Zarządu Głównego, członka Rady Naczelnej, sekretarza
Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczącego chyba najbardziej aktywnego Koła RAŚ w
Rybniku.
c) z myślą o jeszcze aktywniejszej pracy społecznej był jednym z inicjatorów powołania
Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom /NWŚD/ z siedzibą
w Rybniku . Stowarzyszenie w wyniku uciążliwych i pracochłonnych działań zostało w
maju 2012 roku zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Już w czasie
wielomiesięcznego procesu rejestracji, Stowarzyszenie prowadziło szerokie działania na
rzecz pomyślności mieszkańców Śląska.
6. W uznaniu jego zasług oraz predyspozycji do dalszej owocnej pracy, pierwsze Walne
Zgromadzenie NWŚD powierzyło mu funkcję prezesa Zarządu Głównego, którą sprawuje
nadal. Pracą własnych rąk oraz dzięki wsparciu kolegów spowodował uruchomienie
siedziby Stowarzyszenia, gdzie odbyło się jedyne poza Katowicami posiedzenie Rady
Górnośląskiej.
Jak przystało na prawdziwego społecznika za działalność na rzecz pomyślności
mieszkańców Śląska nie pobierał nigdy jakiegokolwiek wynagrodzenia, co więcej nie
rozliczał nawet kosztów delegacji.
7. Podobnie jak wszyscy pozostali członkowie Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom
finansował przez wszystkie minione lata działalność społeczną z budżetu rodzinnego.
8. Jest gorącym zwolennikiem zgodnego współżycia mieszkańców Śląska, czego dał dobitny
dowód w broszurze „Naród śląski”, której jest współautorem.
Propaguje i realizuje hasło:
„Nie ważne skąd pochodzisz, ważne co chcesz uczynić dla Śląska
i miejscowości w której żyjesz”.
9. Powszechnie jest znany w kręgach aktywnych bojowników o pomyślność Śląska, jako
inicjator wielu przedsięwzięć, których wyróżnikiem są pozytywistyczne działania, które
realnie mają wpływać na jakość życia mieszkańców.
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Przykładowo można wymienić następujące działania, dotyczące:
 zmiany niedemokratycznego kodeksu wyborczego, stosownie do proponowanych
postulatów zawartych w opracowaniu NWŚD „Naprawić Polskę można i trzeba”,
 maksymalnego zabezpieczenia należnych praw działkowcom,
 poprawy stanu pasażerskiej komunikacji kolejowej oraz kolejowej infrastruktury w Polsce
ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego,
 obrony słusznych interesów górnictwa węglowego w związku z nadmiernymi
obciążeniami państwa, czyniącymi węgiel niekonkurencyjnym cenowo w stosunku do
węgla importowanego
 wspieranie działań na rzecz uznania narodowości śląskiej oraz języka regionalnego
(zorganizowanie pierwszego dyktanda w języku śląskim),
 przywrócenia nieprawnie odebranych deputatów węglowych, zwłaszcza emerytom,
rencistom , wdowom po górnikach, którzy zginęli w kopalniach,
 niestrudzenie walczy o prawdę historyczną zgodnie z przyjętym z Biblii mottem
„Nie możemy nie mówić o rzeczach, które widzieliśmy i słyszeliśmy”.
Brak wsparcia ze strony mediów, przy jednoczesnym szumie dezinformacji ze strony
pseudo działaczy czynią te działania nieznanymi dla szerokiej opinii publicznej.
Długoletnia i wieloodcinkowa praca społeczna tutaj nie wyszczególniona, znajduje
potwierdzenie w różnorodnych opracowaniach i dokumentach ujętych na stronie
internetowej www.nwsd.pl do czytania której:

Serdecznie Zapraszamy
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