
Górnicy  , ich Rodziny oraz przyjaciele głosują na                                                  

Pawła Helisa                                                                                                   
w wyborach do  Senatu w okręgu nr 73 

obejmującym miasto Rybnik, powiat rybnicki, powiat mikołowski; 
dlatego , że : 

1. pracował  w górnictwie aż do emerytury i doskonale zna problemy 
branży węgla kamiennego. Współpracował przy opracowaniu dokumentu 

" Górnictwo wczoraj, dziś i jutro" i jest za programem naprawczym tam 
zawartym. Zmiana właściciela kopalni jest do przyjęcia jedynie w 
przypadku, gdy nowy właściciel będzie miał w swoim ręku składy 

opałowe węgla oraz będzie właścicielem lub współwłaścicielem 
elektrowni / elektrociepłowni/, 

2. brak zyskowności w kopalniach wiąże z nadmiernymi podatkami 
państwowymi , których jest obecnie około 30. Jest to zasadnicze 
obciążenie kosztów wydobycia węgla.Państwo nie musi dopłacać do 

produkcji węgla , wystarczy że będzie pobierać mniejsze podatki i 
opłaty.  

3. śmiało głosi, że średnio sprzedaż jednej tony węgla to wpływ do 
budżetu państwowego lub samorządowego 100 złotych, co w skali roku 

daje około 7 miliardów złotych. 
4. jako prezes Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom zdecydowanie 
walczył o zwrot zabranych deputatów emerytom i rencistom deputatów 

węglowych, co zakończyło się częściowym sukcesem. 
5. stoi na stanowisku , ze obniżka/ eliminacja niektórych /  podatków i 

opłat oraz wprowadzenie jednolitego podatku od sprzedaży produkcji i 
usług , przestanie zaniżać wyniki ekonomiczne górnictwa czyniąc go 
zyskownym. 

W interesie wszystkich mieszkańców naszego okręgu wyborczego jest 
posiadanie dużej liczby górników dobrze zarabiających. Wydatkowane 

przez nich zarobione pieniądze pośrednio, pozytywnie wpływają na 
poziom życia  pozostałych grup zawodowych , zwłaszcza zatrudnionych 
w usługach, handlu, gastronomii. 

6. Paweł Helis wśród czterech kandydatów ,  , jako niezależny, 
bezpartyjny społecznik od dziesięcioleci ,  daje największe gwarancje 

służenia wyborcom. 
Trzech  pozostałych kandydatów wystawiły  Komitety Wyborcze : PO, PiS 
i PSL , powszechnie znane jako nie dotrzymujące obietnic 

wyborczych.   Partie te doprowadziły do ponad bilionowego długu i 
zmusiły pośrednio do emigracji 2-3 milinów młodych rodaków,  których 

koszt wychowania każdego z nich wynosił 200 - 300 tysięcy złotych. 
  

Słuszny wybór to głosowanie na                                                           

Pawła Helisa. 
Powyższe stwierdzenia znajdują potwierdzenie na 
stronie www.nwsd.pl  oraz  Fecebooku Stowarzyszenia Nasz 

Wspólny Śląski Dom 
 

http://www.nwsd.pl/

