
Pasażerowie korzystający z przewozów kolejowych    , 
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 :  

 
jako prezes Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom przez wiele lat 

postulował do władz polskich szczebla centralnego i 
wojewódzkiego  oraz Unii Europejskiej w zakresie poprawy warunków 

podróżowania koleją mieszkańców Śląska , a zwłaszcza Rybnickiego 
Okręgu Węglowego. 
Działania te zakończyły się powodzeniem. 

Dowodem tego są : 
1. planowane od grudnia b.r. połączenia bezpośrednie z Rybnika do Pragi 

oraz  Warszawy. 
2. przywrócenie za dwa miesiące połączeń na zmodernizowanej linii 
Katowice - Mikołów - Orzesze - Rybnik - Chałupki - Bohumin wraz z 

możliwością dogodnych przesiadek w Bohuminie. Podpisana w piątek 16 
października 2015 r. stosowna umowa pomiędzy Kolejami Śląskimi ,a 

Ceske Drahy zawiera również spełnienie wielu konstruktywnych 
postulatów Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom dotyczących 
również innych linii kolejowych, 

3. ujęcie w zatwierdzonych planach remontów torów oraz poprawy 
infrastruktury na wielu odcinkach tras kolejowych w województwie 

śląskim. Szczegółowe rozpisanie tych inwestycji zawiera rządowy 
dokument " Śląsk 2.0 ' Program wsparcia przemysłu Województwa 
Śląskiego ..  w podpunkcie rozbudowa infrastruktury kolejowej 

.                 W wyniku realizacji programu na odcinku kolei , jest 
uzasadniona nadzieja na szybsze i wygodniejsze podróżowanie w 

Beskidy. co poprawi w konsekwencji również warunki podróżowania 
samochodami zwłaszcza w soboty i niedziele. 
4. podziękowania i wyrazy szacunku zawarte w piśmie z dnia 8 września 

2015 roku Michaela Cramera , Przewodniczącego Parlamentarnej Komisji 
Transportu i Turystyki Unii Europejskiej, za opracowanie Stowarzyszenia 

Nasz Wspólny Śląski Dom pod tytułem " Integracja państw Unii 
Europejskiej w aspekcie wybranych problemów kolejowych kolejowych 
przewozów pasażerskich z województwa śląskiego ". 

  
Czy któryś z pozostałych kandydatów na Senatora ma w dorobku takie 

działania jak Paweł Helis , które przekładają się na lepsze życie 
wyborców ?   Podkreślić należy, że były  to działania społeczne, nie za 

pieniądze i nie dla poklasku.  Mandat Senatora umożliwi Pawłowi 
Helisowi jeszcze lepszą służbę na rzecz mieszkańców nie tylko naszego 
okręgu wyborczego. 

  

Rybnik, 19 października 2015 r. 
 

 


