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                                                                                                Rybnik, dnia   29 czerwca 2022 r. 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom         Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda   

email :nasz.wspolny.slaski.dom@gmal.pl                   email: i.sprawiedliwosc@op.pl 
www.nwsd.pl 

 

 

Prezydent RP, Sejm, Senat, Premier. 

Parlamentarzyści województwa śląskiego 

Komitet Organizacji Ślaskich ... 

Media ….. według rozdzielnika 

 

 

Dotyczy: podstawowych spraw wymagających załatwienia dla dobra mieszkańców Śląska oraz Polski. 

 

 Kilkanaście lat wysyłamy opracowanie w sprawach przedstawionych  powyżej do adresatów        

w gestii których leży obowiązek ich załatwienia. Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej 

www.nwsd.pl , gdzie w łatwy sposób można znaleźć pożądane dokumenty według specyfikacji 

tematycznej.                                                                                                                                       

Najłatwiej uczynić to otwierając link „Naprawić Polskę – Śląsk …. można i trzeba! 

Wybór dokumentów Stowarzyszeń : „Nasz Wspólny Śląski Dom' oraz„Sprawiedliwość i Prawda”. 

Spis treści umożliwia dotarcie do szukanej tematyki / Rozdziały / , jak i poszczególnych dokumentów. 

Gwarantem bezstronnego przedstawiania zagadnień , są następujące przesłanki:                                

-  nigdy , w jakikolwiek sposób, zarówno finansowy jak i rzeczowy nie byliśmy sponsorowani z 

zewnątrz ze środków budżetowych lub od ludzi władzy, 

 - wydatki pokrywaliśmy ze skromnych budżetów rodzinnych, 

-  jako stowarzyszenia niezależne ,  mogliśmy pisać sprawiedliwie i zgodnie z prawdą, z myślą o 

szerokich kręgach społecznych. 

Powyższe uwarunkowania: 

-  ograniczały nasze możliwości bezpośredniego dotarcia do szerszych kręgów społeczeństwa, 

- prowadziły do solidarnej zmowy milczenia wszelakich mediów, co marginalizowało  nasze działania   

na rzecz dobra wspólnego, 

– czyniło władzę pewną , że wnioski i postulaty nie dotrą  do opinii społecznej i można  je 

lekceważyć lub uznawać za nie byłe, 

- doskonale świadczą o tym, że kto kontroluje tworzenie i szeroki obieg informacji , kontroluje      

umysły wyborców, 

– informacje kreują władzę, a jej utrzymanie wymaga kontroli i eliminacji niezależnych      

poglądów takich jak nasze. 

Działając w wyjątkowo niesprzyjających warunkach robiliśmy wszystko co było w naszej mocy , aby 

kierunki działań dla dobra mieszkańców Śląska oraz Polski stały się wiadomymi zarówno dla władzy   

jak i społeczeństwa.                                                                                                                         

Bardziej wyrobiona społecznie część wyborców uzyskała jednak wiedzę o naszych działaniach ,      

czego dobitnym dowodem jest uzyskanie przez Pawła Helisa niemal 24 tysięcy głosów w ostatnich       

wyborach do Senatu. Tak wysokie poparcie utwierdza nas w przekonaniu, że kontynuacja  

dotychczasowej działalności jest słuszna. 

W aktualnej sytuacji społeczno – politycznej, w imię sprawiedliwości i prawdy , kolejny raz   

podnosimy najistotniejsze sprawy wymagające pozytywnego załatwienia, a mianowicie: 

1. zmiana ordynacji wyborczej stosownie do wniosków i propozycji zawartych w opracowaniu 

„Naprawić Polskę - Śląsk …. można i trzeba! Podstawowym warunkiem jest wdrożenie 
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przedstawionych postulatów”                                                                                              

Sześć stron tekstu zawiera zarys kierunków działań ,  w aspekcie eliminacji jej ułomności 

wraz konkretnymi wnioskami realizacyjnymi zakresie : odstąpienia od  sprzecznej z 

postanowieniami Konstytucji RP / wybory mają być proporcjonalne / metody d'Hondta 

rozdzielającej mandaty parlamentarne preferujące najsilniejsze komitety wyborcze kosztem 

innych .                                                                                                                       

 Odrzucenia  zasady, że każdy głos ma tą samą wartość , jest to  nie do przyjęcia .  

Uregulowania w zakresie finansowania mniejszych komitetów wyborczych – pieniądze 

powinny iść do wszystkich komitetów wyborczych uwzględniając każdy oddany głos. 

Kontrola prawidłowości wyborów musi być rzetelna i wykluczać możliwość dokonania 

fałszerstw… itd.                                                                                                           

Dopuszczenie możliwości ,w której około 20 procent ogółu wyborców decyduje o liczbie 

uzyskanych mandatów dającej prawo do  samodzielnego rządzenia, jest pogwałceniem istoty 

demokracji – rządów  większości. 

2.     ponownego, ostatecznego rozwiązania problemu rekompensaty dla najstarszych emerytów 

i rencistów / wdów/ z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla w naturze, stosownie do 

naszych pism w tej sprawie ,w tym ostatniego z dnia 11maja 2022 roku. Przypominamy ,  ze 

chodzi o około pozostałych przy życiu 170 tysięcy byłych pracowników przemysłu 

węglowego , nie tylko  mieszkających w województwie śląskim. Rekompensatę określoną w 

„Ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym … ' z dnia 17 października 2017 r. można 

uznawać za wartość utraconego węgla deputatowego w latach 2018 – 2021 r., czyli za 4 lata  

Większość tych ludzi będzie jeszcze żyła kilkanaście lat. Dla tych ludzi „Trzynastki” i 

„czternastki” nie stanowią o  namacalnej poprawie ich kondycji finansowej bo utrata 

wartości deputatów jest dotkliwa . „Ustawa …”. w perfidny sposób od 2022 roku umożliwia 

co rocznie zmniejszenie wydatków budżetowych o kilkaset milionów  złotych, które 

powinny trafić do omawianych deputatobiorców.                                                                                        

Niesprawiedliwość i wadliwość ustawy była i jest oczywista, co wykazaliśmy w naszych 

pismach. 

3. przyznanie działkowcom z Rodzinnych Ogrodów Działkowych prawa własności do 

użytkowanych działek bezpłatnie lub po wyjątkowo preferencyjnych cenach zastosowanych 

przy zakupie mieszkań / przekształceniu lokalu mieszkalnego na własnościowe/ lub zamianie 

prawa użytkowania wieczystego gruntu na prawo własności. Działki i tereny ogólne 

ogrodów rodzinnych powinny być zwolnione z podatków , a ogólny obszar traktowany jako 

parki miejskie/gminne.                                                                                                         

 W minionych latach padło wiele deklaracji od prominentnych polityków na rzecz 

pozytywnego załatwienia sprawy o czym można przekonać się czytając   stosowne 

dokumenty na stronie www.nwsd.pl, 

4. zapewnienie normalności w funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego .                           

 Obecna sytuacja na rynku węgla i jego drastyczny deficyt to pokłosie radosnej 

twórczości dyletantów nie zadających sobie trudu z poznania gotowych rozwiązań na rzecz 

ekonomicznej optymalizacji wydobycia węgla w minionych latach po transformacji.                                 

 Przypominamy chociażby  twórczość profesora A. Lisowskiego z Głównego Instytutu 

Górnictwa oraz opracowanie „Polskie górnictwo węgla kamiennego wczoraj , dziś i jutro . 

Przyczynki do programu naprawczego. „ autorstwa Zespołu Seniorów z kopalń rybnickich i 

jastrzębskich pod auspicjami Stowarzyszenia Sprawiedliwość i Prawda.; prezentowane na 

łamach Wspólne Sprawy , Biuletynu Z.G. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Górnictwa Nr 2/ 2015 r. Opracowanie nadesłane do wielu adresatów w tym najwyższych 

władz centralnych , zawierało między innymi kompleksowe kierunki działań na rzecz 
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uzyskania rentowności i prawidłowo przewidywało, jak skończy się.” zabawa' z górnictwem 

węgla kamiennego. Opluwaczom górnictwa dajemy do przemyśleń fakt , że obecna sprzedaż 

tony węgla po 3 000 zł skutkuje odprowadzeniem do budżetu łącznego VAT w wysokości 

690 złotych oraz akcyzy. Przypominamy osobnikom lansującym tezę domniemanej  

olbrzymiej deficytowości branży węglowej  o około 30 podatkach i opłatach związanych z 

produkcją i zbytem węgla. Narzucenie kopalniom niższej ceny sprzedaży węgla to powtórka 

z początków transformacji – wyznaczenie  branży węglowej hamulcowego inflacji i jej 

ostateczne unicestwienie.                                                                                              

 Zadaniem każdego kierownictwa jest w pierwszym rzędzie przewidywać skutki 

swoich decyzji. Niestety w przypadku górnictwa – chciejstwo i widzi mi się decydentów 

dało katastrofalne skutki.    Zakończenie opracowania „ Polskie górnictwo....” to 

stwierdzenie  „Pomyślność Polski mogą zapewnić tylko, mądre i patriotyczne elity, gotowe 

poprzez pozytywistyczną i bezinteresowną pracę służyć Ojczyźnie.”                                                                                                                          

Oceną stopnia realizacji tego stwierdzenia pozostawiamy czytelnikom.                  

 Bezinteresowni działacze społeczni o dużej fachowości zostali w ostatnich latach 

praktycznie odizolowani od społeczeństwa.                                                                     

Obecnie w cenie są służalczy  „płatni patrioci' , których władza namnożyła w dużej obfitości 

dla realizacji swoich partyjnych  celów.                                                                            

Treść powyższego  punktu 2 w odniesieniu do twórców „Ustawy ….”                                      

i parlamentarzystów głosujących za jej przyjęciem , dobitnie świadczy o słuszności tego 

twierdzenia. 

5. prawne uznanie zarówno narodu śląskiego jak i języka śląskiego, jako języka regionalnego. 

W kompleksowym rachunku wymaga tego polska racja stanu.                                             

Komisja Międzysojusznicza Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska w wydawanych 

paszportach wpisywała : narodowość – górnoślązak, język -ślązacki. Będąca przy Komisji 

delegatura rządu polskiego nie wnosiła w tej sprawie zastrzeżeń.                            

 Oznacza to,  „społeczność międzynarodowa „ już 100 lat temu , prawnie uznała 

narodowość  górnośląską / bo Komisja …. była umocowana tylko na terenie Górnego Śląska 

/ i język śląski .                                                                                                           

 Wysoce prawdopodobnym jest , że władze Unii Europejskiej, będą silniej niż 

dotychczas optować za pozytywnym załatwieniem tej sprawy , aniżeli czynił to Komitet 

Doradczy Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych w Strasburgu w 

swoich opiniach dotyczących Polski. 

 

 

Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda     Prezes          / - /  Alojzy Motyka 

 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom   Wiceprezes  / - / Paweł Helis 


