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Paweł Helis ,
prezes Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom ,
senatorem ?!
W najbliższą niedzielę okaże się , czy w mieście Rybniku oraz powiatach :
mikołowskim i rybnickim, znajdzie się dostateczna liczba mądrych i
sprawiedliwych wyborców , którzy zagłosują na Pawła Helisa.
Doskonałe wyniki w prawyborach na portalach internetowych świadczą, że istnieje
duża grupa jego sympatyków. Prezes P. Helis, jako kandydat bezpartyjny i
niezależny w ramach KW KORWiN powinien wygrać. Jest duże
prawdopodobieństwo , że zagłosują na niego w większym lub mniejszym stopniu,
sympatycy wszystkich komitetów wyborczych.
Zapewne wśród sympatyków partii trzymających władzę , znajdą się również
wyborcy , którzy zagłosują na niego.
Dorobek i predyspozycje P. Helisa zdecydowanie przewyższają te , które występują
u pozostałych trzech kandydatów na senatora w okręgu 73.
Z drugiej strony bardzo skromna, z powodu braku środków finansowych ;
kampania wyborcza bez reklamy w prasie, radiu i telewizji , może skutkować tym,
że jego osoba pozostanie nieznana znacznej części mniej wyrobionych społecznie
wyborców.
Paweł Helis obiektywnie rzecz biorąc, ma najwięcej zasług i zalet by zostać
senatorem
Mamy nadzieję, że zagłosują na niego solidarnie i gremialnie ,wyborcy głosujący w
wyborach na posłów , na listy Komitetów Wyborczych : Zjednoczona Lewica,
Zjednoczeni dla Śląska, Partia Razem , Kukiz ' 15.
Przeważająca liczba wyborców jest świadoma , że wyborcze obietnice ,
zawierające „ wszystko” oprócz zapewnienia zbawienia wiecznego, nie będą
generalnie spełnione.
Rzetelny i wykonalny program P.Helisa prezentowany w ulotkach oraz na stronach
internetowych Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom jest najlepszy dla
mieszkańców Śląska. Znając poczucie godności i sprawiedliwości P. Helisa ,
wiemy że będzie działał na rzecz ogółu społeczeństwa, nie dopuszczając do
preferowania bogatych i obcych.
Dlatego warto głosować na P. Helisa ,swojego, niezależnego , bezpartyjnego i
sprawdzonego w działaniu kandydata na Senatora.
W głosowaniu na Senatora głosuje się bezpośrednio na osobę.
Za głosy , które zostaną oddane na niego, DZIĘKUJEMY.
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