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Wybory Senat 2019 , kampania wyborcza .
W związku z licznymi sugestiami wyborców, że głosowaliby na P. Helisa, gdyby
wcześniej znali jego program wyborczy i dokonania jako społecznika zawarte
w ulotkach, przekazujemy je do wiadomości czytelników.
Prosimy o rozpowszechnianie poniższych opracowań i nadsyłanie uwag.
Zapraszamy do współpracy oraz prosimy o wsparcie Stowarzyszenia
Nasz Wspólny Śląski Dom - zarówno finansowe jak i rzeczowe.
Dziękujemy za głosowanie na P. Helisa
Poniżej przedstawiamy następujące opracowania / ulotki / :
1. Wyborcy, P. Helis …. zasługuje na wybór …
2. Do przemyślenia wyborcom ,
3. Kampania wyborcza na finiszu,
4. Sprawozdanie z kampanii wyborczej.
5. Porozumienie o współpracy Polskiego Stronnictwa Ludowego
z partią Ślonzoki Razem.
Paweł Helis

Rudolf Kołodziejczyk

Rybnik. dnia 21 listopada 2019 r.
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Wyborcy !
Paweł Helis
Paweł Helis
Paweł Helis
umieszczony na pozycji 1 , listy kandydatów do Senatu zasługuje na wybór
w okręgu wyborczym nr 73 obejmującym powiaty: mikołowski , rybnicki oraz miasto Rybnik.
W wyborach parlamentarnych 2019 w odniesieniu do Senatu mamy niepowtarzalnie dużą szansę
wybrać kompetentnego społecznika, ze wszech miar godnego nas reprezentować – Pawła Helisa .
Za takim wyborem przemawiają jego dokonania życiowe, a w szczególności bezinteresowna
działalność społeczna , którą prowadził prze kilkadziesiąt lat. Sprawdzić to można na stronie internetowej
www.nwsd.pl , zwłaszcza czytając Wybór dokumentów zawierający ponad 250 stronicowe opracowanie „
Naprawić Polskę – Śląsk … można i trzeba ! Programy naprawcze.”
Piętnaście rozdziałów opracowania zawiera wszystkie najistotniejsze problemy do rozwiązania
dotyczące mieszkańców województwa śląskiego i Polski. NWSD w nazwie strony internetowej to skrót
stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom , którego współzałożycielem i przez wszystkie lata jego
działalności był w Zarządzie / obecnie wiceprezes/ - Paweł Helis.
Nazwa stowarzyszenia potwierdzona charakterem jego działalności wskazuje, że naszemu
kandydatowi na senatora obce są wszelkie antagonizmy partyjne i mniejszości etnicznych.
Jego stałymi działaniami była dążność do zgodnych i konstruktywnych działań na rzecz
pomyślności wszystkich mieszkańców Śląska.
Niestrudzony w dochodzeniu do sprawiedliwości i prawdy nie korzystał nigdy z żadnych korzyści
finansowych i rzeczowych przyznanych przez władze lub ludzi biznesu.
Wszelkie koszty działalności społecznej pokrywał z budżetu rodzinnego .
Pozwoliło mu to przedstawiać programy naprawcze, petycje , wnioski i pisma interwencyjne w
sposób bezstronny , czyli tak jak miały się w rzeczywistości sprawy.
Niestety nieformalna zmowa
milczenia władz i pozostających pod ich kuratelą mediów oraz bariera własnych środków finansowych nie
pozwoliły mu stać się postacią powszechnie znaną..
Pomimo tego w ostatnich wyborach do Senatu zdobył około 17 tysięcy głosów przy znacznie większej niż
obecnie konkurencji.
Aktualnie, gdy w naszym okręgu
„senackim „ nr 73 , walka o głosy wyborcze dotyczyć będzie zaledwie trzech kandydatów – w sytuacji gdy
bezpartyjni wyborcy zagłosują gremialnie na niezależnego, bezpartyjnego Pawła Helisa - zwycięstwo w
słusznej sprawie wydaje się niemal pewne.
Odnosząc się do
programów wyborczych innych komitetów wyborczych / pozostałych kandydatów / w części dotyczącej
słusznych działań na rzecz dobra ogółu, są one zgodne z poglądami Pawła Helisa i otrzymają poparcie w
głosowaniach w czasie obrad Senatu.
Podkreślić należy
utrzymanie zadań do realizacji z okresów minionych , a mianowicie :
1. Kolejne 3- 4 rekompensaty po 10 tysięcy złotych za bezprawnie / prawo nabyte ! / zabrany deputat
węglowy w naturze, Uprawnieni żyć będą jeszcze rzędu 20 lat.
2. Działki w rodzinnych ogrodach działkowych na własnośc dotychczasowych użytkowników poprzez
bezpłatne zasiedzenie lub minimalną opłata 2 procent wartości rynkowej, tak jak za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego na własność ostatnio w Warszawie.
3. Aktualnie , w sytuacji gdy są stale wzrastające , duże pieniądze na utrzymanie rządu, Prezydenta
/
przeloty samolotami / , nadmiernie wysokie płace w zarządach i radach nadzorczych spółek skarbu
państwa, rozrost bezproduktywnej biurokracji - należy wprowadzić bezpłatną pasażerską komunikację
kolejową na terenie województwa śląskiego dotowaną z budżetu państwa.
Dobrodziejstwo takiego rozwiązania jest wielorakie , chociażby jako element walki ze smogiem,
odkorkowania dróg , podniesienia bezpieczeństwa jazdy i łatwiejszego parkowania.
Wszelkie działania P. Helisa w sytuacji , gdy zostanie Senatorem będą miały nieporównywalnie
większe niż dotychczas szanse na powodzenie , ponieważ w wykonywaniu obowiązków senatorskich będą
temu sprzyjać obowiązujące przepisy .
Senator
w szczególności ma prawo:
1) wyrażać
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swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Senatu i jego
organów; 2) wybierać i być wybieranym do organów Senatu; 3) zwracać się do Prezydium Senatu o
rozpatrzenie określonej sprawy przez Senat lub komisję senacką; 4) zwracać się do komisji senackiej o
rozpatrzenie określonej sprawy; 5) uczestniczyć w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych i
uchwałodawczych Senatu; 6) uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Senat lub
komisje senackie.
Pozostali kandydaci mają zdecydowanie mniejsze predyspozycje do wykonywania obowiązków
senatora.
Paweł Helis ma już gotowy ujęty w opracowaniu „ Naprawić Polskę – Śląsk ...”oraz powyżej
przedstawiony pakiet spraw do wniesienia pod obrady Senatu lub komisji senackich.
Znając jego determinację w dochodzeniu do celów uczyni to na pewno z myślą o swoich wyborcach..
Wyborcy chcący głosować na pozostałych kandydatów / podległych władzom centralistycznym partii / ,:W.
Piecha – Prawo i Sprawiedliwość , G. Wolnik – Platforma Obywatelska RP ; niechaj przyjmą do
wiadomości następujące fakty nierozerwalnie związane z tymi partiami:
1. wyprzedaż majątku narodowego za 10 – 15 procent jego wartości ! , czyli wielki przekręt
wydziedziczenia wyborców z ich ogólnonarodowego dorobku,
2.
doprowadzenie do długu sektora rządowego i samorządowego , który wyniósł na koniec I
kw. 2019 r. 1 bilion 54,86 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z końcem 2018 r., w
tym udział długu zagranicznego wyniósł 29,7 proc., Na kwotę państwowego długu publicznego
złożyło się głównie zadłużenie podsektora rządowego 928,6 mld zł oraz podsektora
samorządowego: 76,6 mld zł,
3. fatalny stan służby zdrowia , między innymi z powodu braku kształcenia dostatecznej liczby
lekarzy i pielęgniarek przy preferowaniu mniej przydatnych społeczeństwu kierunków studiów, 4.
wprowadzenie i utrzymywanie pseudodemokratycznej Ordynacji wyborczej z rozdziałem
mandatów według metody d^Hondta , co jest sprzeczne z Konstytucyjną zasadą proporcjonalności
wyborów . Uniemożliwia to wymianę elit i utrwala partiokrację z kastą panów,
5.
podnoszenie komfortu życia życia w oparciu o zaciągane długi oraz w oparciu o dotacje z Unii
Europejskiej na kwotę według salda rozliczeń / netto / 109.8 miliardów euro, źle świadczy o
kondycji finansowej państwa. Europosłowie z naszego terenu wyborczego wywodzący się z PiS i
PO w okresie ponad dwóch miesięcy nie byli w stanie dać odpowiedzi na pytanie ile z dotacji
unijnych trafiło do województwa śląskiego oraz na teren naszego okręgu wyborczego. Nie potrafią
tego uczynić , czy też kwota ta jest niska i zaprzecza twierdzeniom wyborczym , w tym „ Dla ludzi
dla Śląska ' !?,
6 . eksperci w Indeksie Rozwoju Społecznego stwierdzili oceniając wszystkie 272 regionów w
krajach członkowskich Unii Europejskiej , że gorsze warunki / komfort życia/ od województwa
śląskiego dla swoich mieszkańców występują jedynie w najbiedniejszych regionach Bułgarii i
Rumunii.
Śląsk uznano za najbardziej zanieczyszczony region w Europie.
Odpowiedzialność za powyższy stan rzeczy ponoszą głównie partie rządzące : PO, PiS, SLD, a
z tych dwóch pierwszych wywodzą się pozostali kandydaci do Senatu w okręgu nr 73.
Przyjmując do wiadomości powyższe informacje , właściwe głosowanie może być tylko jedno
– na Pawła Helisa – bezpartyjnego , zależnego tylko od wyborców.
Grono sympatyków popierających wybór P. Helisa na Senatora:w tym kandydaci do Sejmu RP z okręgu nr
30 Rybnik z listy nr 1 KW PSL – A.Oleksiński, J. Szymura, S. Rduch; Rudolf Kołodziejczyk – sekretarz
Stowarzyszenia NWSD, Alojzy Motyka – prezes Stowarzyszenia Sprawiedliwość i Prawda. Akceptuję / - /
Paweł HelisRybnik, dnia 16 września 2019 r.
Finansowane przez Komitet Wyborczy Ślonzoki Ra
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2

Paweł Helis - do przemyślenia wyborcom.

.

Sondaż IBRiS według stanu na 05. 10.2019 r. przedstawiony na portalu internetowym wp.pl
stanowi, że w nadchodzących wyborach do Sejmu RP:
„ Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 44,3 proc. badanych osiągnęło wynik lepszy o 3 pkt proc.
w stosunku do poprzedniego badania. Za PiS plasuje się Koalicja Obywatelska, z poparciem na
poziomie 23,4 proc. (spadek o 2,2 pkt. proc.)......
To oznacza, że PiS zgarnie 253 mandaty,
Koalicja Obywatelska – 137.... „
Sejm RP liczy 460 posłów , czyli PiS dzięki pseudodemokratycznej ordynacji wyborczej i
zastosowanej metodzie rozdziału mandatów według d^Hondta / wbrew Konstytucji RP mówiącej o
głosowaniu proporcjonalnym /, będzie miał 55 procent posłów / 253: 460/ , a Koalicja
Obywatelska / PO/ odpowiednio 23,4 procent głosów i 30 procent posłów . Rządy jednopartyjne
niosące określone zagrożenia dla wolności i demokracji mogą stać się faktem .
Zarówno PiS jak i PO pomimo apeli nie zmieniło ordynacji wyborczej w imię własnych
korzyści, czyli w tym zakresie są partiami antydemokratycznymi.
Niestety wyborcy dają się nabierać na obietnice i nie rozliczają do końca programów partyjnych .
Nie pamiętają ich , czego przykładem obiecywana uprzednio kwota 8000 zł wolna od podatku
dla WSZYSTKICH uzyskujących przychody. Prezydent i PiS nie wykonali swojej deklaracji.
A skutek to pozbawienie generalnie wyborców zarówno pracujących jak i emerytów oraz
rencistów pieniędzy w wysokości około 880 zł corocznie.
Koniec demokracji to przekupywanie wyborców obietnicami za które ludzie i tak zapłacą
ze swoich podatków. Wobec niskiego poziomu świadomości społecznej - ciemny lud będzie
zawsze niezmiennie naiwny ?. Wierzę, że nie w takim jak dotychczas stopniu! Sprawdzianem
będą najbliższe wybory do Sejmu i Senatu RP i liczba oddanych głosów na mnie jako kandydata
do Senatu w pełni niezależnego i bezpartyjnego ze swoim programem wyborczym na który
składają się programy naprawcze i postulaty dotyczące najistotniejszych spraw wyborców.
Przykładowo przez kilka ostatnich lat wnioskuję między innymi , o :
1. Kolejne 3- 4 rekompensaty po 10 tysięcy złotych za bezprawnie / prawo nabyte ! / zabrany
deputat węglowy w naturze, Uprawnieni żyć będą jeszcze rzędu 20 lat.
2. Nadanie działkowcom w rodzinnych ogrodach działkowych działek na własność - bezpłatne
zasiedzenie lub za minimalną opłatą .
Sejm zostanie zdominowany przez bogate partie finansowane przez podatników , ale
wyborcom pozostała jeszcze możliwość wprowadzenia do Senaty niezależnych kandydatów ,
podległych tylko wyborcom.
Dlatego proszę głosować na mnie.
Paweł Helis
kandydat na Senatora w okręgu 73 pozycja 1
Rybnik. dnia 07.10.2019 r.
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3.

P.Helis – kampania wyborcza 2019 na finiszu.

Sejm – okręg nr 30. Wydaje się, że sojuszniczy Komitet Wyborczy PSL Koalicja Polska lista nr
1 osiągnie sukces i będzie uczestniczył w podziale mandatów w okręgu 30 / Rybnik … /.
Popieram KW PSL … z trzech zasadniczych powodów:
1. ma program wychodzący naprzeciw szerokim rzeszom wyborców, w tym deklaruje emerytury
bez podatku. Nareszcie doceniono należycie weteranów pracy traktowanych przez PiS po
macoszemu. , czego przykładem obiecywana uprzednio kwota 8000 zł wolna od podatku dla
WSZYSTKICH uzyskujących przychody. Prezydent i PiS nie wykonali swojej deklaracji z
poprzednich wyborów . A skutek tego, to pozbawienie generalnie wyborców zarówno
pracujących jak i emerytów oraz rencistów obiecanych pieniędzy w wysokości około 880 zł
corocznie.
2. umieścił na liście kandydatów do Sejmu w okręgu nr 30 kompetentnych ludzi ,
wykształconych i zdolnych do profesjonalnego wykonywania obowiązków posła, w służbie tylko
wyborców.
3. docenił całokształt mojej działalności i uznał, że najlepiej będę wypełniał obowiązki Senatora w
okręgu nr 73 , pozycja 1 na liście kandydatów do Senatu.
Z powyższych powodów apeluję, głosujcie na listę nr 1, zwłaszcza kandydatów znanych z
uprzedniej działalności społecznej.
Senat – okręg nr 73 Wszyscy kandydaci maja zbliżone szanse na wybór. Nie należy dowierzać
sondażom , bo jest tam nadreprezentacja głosów „płatnych patriotów” korzystających z profitów
z przynależności lub sympatyzowania z PiS lub PO. Zadecydują o minimalnej wygranej głosy
wyborców, którzy aktualnie wahają się na kogo zagłosować i czy w ogóle warto iść do wyborów ,
skoro obowiązuje pseudodemokratyczna ordynacja wyborcza do Sejmu z metodą d^Hondta
rozdziału mandatów preferująca najsilniejsze komitety wyborcze.
Wyborcy , w przypadku Senatu jest wyjątkowa okazja wyboru na Senatora kandydata , który
uzyska w danym okręgi wyborczym najwięcej głosów . Tej szansy nie można zmarnować .
Z kontaktów z wyborcami wynikają następujące uwarunkowania, które należy przedstawić :
1. daje się zauważyć skłócenie społeczności lokalnej , a wiadomo , że taka sytuacja prowadzi do
jej upadku. Proszę przyjąć do wiadomości, że od wielu lat walczę o przyśpieszona integrację
mieszkańców województwa śląskiego. Potwierdzeniem tego jest między innymi „List otwarty w
sprawie dezintegracji społeczeństwa w metropolii katowickiej „ skierowany do Arcybiskupa W.
Skworca z 1 października 2012 r. ,
2. uprzedzenia i zmanipulowane informacje o separatyzmie Ślązaków / Ślonzoków /. Moje
stanowisko w tej sprawie zawieram w stwierdzeniu , ze aby tak twierdzić należy uznać najpierw
Ślązaków / Ślonzoków / za idiotów. Dla mnie Ślązakiem jest każdy, kto zadeklaruje w dobrej
wierze , że nim jest. Każdy prawy człowiek , a tym bardziej mieszkaniec województwa śląskiego
jest moim bratem.
3. w występującej sytuacji, gdy mam realne szanse na mandat Senatora, zaobserwowałem / jest to
moje subiektywne odczucie / zbyt małe , czy wręcz kunktatorskie zachowanie się niektórych
organizacji i ludzi ze środowiska mniej lub bardziej związanego z Radą Górnośląską . Jest to ich
klęska rozumu i nędza rozumowania. Ale ludzi dobrej woli jest więcej , czego doświadczałem
przez wszystkie lata działalności na rzecz ludzi, w tym zwłaszcza w czasie obecnej kampanii
wyborczej .
4. Wyborcy z którymi miałem spotkania w zasadzie nie znali mojej działalności lub
powierzchownie , dlatego ponawiam prośbę o zapoznanie się z „Wyborem dokumentów” na
www.nwsd.pl
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Wniosek końcowy – dobrym wyborem jest zagłosować na P.Helisa i listę nr 1 KW PSL.
i namówić do tego innych. Dziękuję.
Paweł Helis poz. 1 na liście kandydatów do Senatu w okręgu 73
Rybnik, dnia 10.10.2019
4. Sprawozdanie z kampanii wyborczej do Senatu 2019 w okręgu 73
/ Rybnik, powiaty: rybnicki, mikołowski /.
Na decyzję przystąpienia do wyborów , jako kandydata na Senatora
zadecydowało wiele czynników. Przypominam, że podstawową
przesłanką zgłoszenia kandydatury , było przyrzeczenie dane wyborcom
w poprzednich wyborach, że będę walczył o pomyślność mieszkańców
Śląska, póki starczy mi sił.
Skorzystałem z propozycji jaką dała mi partia Ślonzoki Razem, która
zawarła w dniu 5 sierpnia 2019 r. Porozumienie współpracy w wyborach
do Sejmu i Senatu 2019 z PSL. Treść Porozumienia … jest generalnie
zgodna z moimi oczekiwaniami i zawiera między innymi: program
decentralizacji państwa, a tym samym wzmocnienie roli samorządu
terytorialnego „emerytura bez podatku”, wprowadzenie do szkół
nauczania o regionie ; wpisanie języka śląskiego do ustawy, jako języka
regionalnego. Istotnym postanowieniem była deklaracja współpracy
również po wyborach. W wyborach do Senatu uczestniczyło dwóch
Kandydatów Komitetu Wyborczego Ślonzoki Razem. Lojalnie wsparty
przez aktywistów Polskiego Stronnictwa Ludowego zebrałem 2616
głosów poparcia i zostałem zarejestrowany bez problemów przez
Państwową Komisję Wyborczą, jako kandydat do Senatu. Istotne było
poparcie grona sympatyków, którzy napisali zaakceptowane przeze
mnie opracowanie, opisujące konieczne działania na rzecz wyborców.
Opracowanie to w formie ulotki zostało przekazane wyborcom.
Podbudowany powyższymi zdarzeniami przystąpiłem do wzmożonej
agitacji wyborczej. Kampania wyborcza przebiegała w oparciu
o własne, emeryckie, skromne środki finansowe i niematerialne
wsparcie
sympatyków.
Ulotki
rozprowadzałem
osobiście
oraz
docierałem do wielu osób tłumacząc im celowość głosowania na mnie.
Podkreślam, że pomimo przesłania trzech różnych ulotek do około 80
adresatów każdorazowo, którymi były stowarzyszenia i osoby
uchodzących za pro śląskie, nie otrzymałem od nich znaczącego
poparcia. W ostatniej ulotce w oparciu o informacje wyborców dałem
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odpór bezpodstawnym twierdzeniom o dążności Ślązaków / Ślonzoków/
do separatyzmu. Ripostowałem, że kto tak twierdzi, musi najpierw
uznać Ślązaków za idiotów. Innym gorącym problemem była kwestia,
kto jest Ślązakiem /Ślonzokiem/. Prezentowałem wieloletni pogląd, że
każdy, kto w dobrej wierze zadeklaruje taką narodowość – powołując
się na broszurę Naród Śląski, której jestem współautorem.
W takich uwarunkowaniach zagłosowało na mnie 23 807
wyborców, czyli ponad 6 tysięcy więcej niż w poprzednich wyborach do
Senatu-jest to sukces oczywisty. Pozostali kandydaci działali przy
poparciu 8 centralistycznych partii / w tym największych PiS i PO/,
„płatnych patriotów partyjnych”, mediów, organizacji pozarządowych
wspieranych przez władze itd. Komitet Wyborczy Ślonzoki Razem
startując do Senatu 2019 tylko w dwóch okręgach wyborczych uzyskał
50 071 głosów to jest więcej niż KWW Mniejszość Niemiecka 49138
i KWW Kukiz 15 – 46210. W skali kraju Komitet Wyborczy Ślonzoki
Razem zajął 17 miejsce będąc lepszym od ponad 30 Komitetów
Wyborczych.
Wybory wykazały jak ciężko chora jest tkanka społeczna mieszkańców
województwa śląskiego. Diagnozę można przyrównać do choroby
nowotworowej z przerzutami w postaci „szkodników śląskich”
umiejscowionych w wielu organizacjach – stowarzyszeniach, władzach
partyjnych i innych oraz mediach. Integracja i konsolidacja
mieszkańców województwa wobec
oczywistych problemów do
rozwiązania,
zagrożeń
i
patologii
jest
sabotowana.
Pomimo
powtarzających
się
próśb
do
Prezydium
Rady
Górnośląskiej i uczestników jej spotkań, dotyczących „Pytań
wyborców” o stosunek partii do podstawowych problemów śląskich
oraz fiaska wspólnych działań w wyborach: samorządowych 2018, do
Parlamentu Europejskiego oraz prawdopodobnie w jesiennych
wyborach parlamentarnych - sprawy te zbyto wielce wymownym
milczeniem i nie dopuszczono do omówienia w czasie trzech ostatnich
posiedzeń Rady Górnośląskiej przed wyborami !!
W tym stanie rzeczy cześć
i chwała moim wyborcom, którzy
zachowali zdolność racjonalnego myślenia i z rozmysłem w liczbie
blisko 24 tysięcy zagłosowali za godnością i sprawiedliwością dla
Śląska.
Powołując się na tak znaczące poparcie wyborców zwrócę się do władz
krajowych Polskiego Stronnictwa Ludowego z postulatem przyjęcia
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i wsparcia jako własnych , moich zadań realizacyjnych przedstawionych
wyborcom .
Wszystkie osoby pragnące udzielać pomocy w działaniach
na rzecz pomyślności Śląska , a tym samym swoich rodzin zapraszam
do współpracy w ramach Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom.
Wysoko cenię sobie fakt, że w naszym okręgu wyborczym nr 73
znalazło się dużo wyborców, którzy nie poddali się praniu mózgów
w ramach hasła „ciemny lud to wszystko kupi”.
Pozostaję z nadzieją na dalszy wzrost liczby ludzi umiejących
samodzielnie i racjonalnie myśleć, a w konsekwencji obierających
kierunek działań na rzecz sprawiedliwości i prawdy.
Wyborcom głosującym na mnie serdecznie dziękuję - Bóg zapłać !
Kandydat na Senatora w okręgu 73
/ - / Paweł Helis
Rybnik , dnia 5 listopada 2019 r.
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5. Porozumienie o współpracy Polskiego Stronnictwa Ludowego z partią Ślonzoki
Razem z dnia 5 sierpnia 2019 r.
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