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SZANSA NIE WYKORZYSTANA,
SZANSA DO WYKORZYSTANIA
6 września odbyło się referendum ogólnokrajowe w
których odpowiadaliśmy na trzy pytania: zmianę ordynacji wyborczej na Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, zaprzestania
finansowania partii z publicznych pieniędzy, a także rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika.
Niestety społeczeństwo tej szansy nie wykorzystało.
Przy bardzo małej frekwencji (7,8%) nie udało się przegłosować takich spraw jak choćby zaoszczędzenie 100 mln zł rocznie kosztem partii politycznych. To referendum pokazało w jaki
sposób jesteśmy manipulowani przez IV władzę czyli media,
które są na usługach systemu. Obecnie jesteście świadkiem
komedii w wykonaniu „PO-PISu”, która to finansowana jest z
naszych podatków. Codziennie ujawnianie afer, prowadzi do
tego, że programem nikt się nawet nie zajmuje, bo społeczeństwo jest skutecznie antagonizowane wobec siebie. To wszystko jest jawnie finansowane o zgrozo z publicznych pieniędzy.
W sierpniu „reklamę” referendum wyciszono do maksimum, a wszystko dlatego, by partie mogły przetrwać niewygodne referendum, które okroiło by politykę partii w regionach
na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, a także
ucięta zostałaby dotacja 100 mln zł rocznie wydawanych na ich
biura, reklamy, kampanie wyborcze.
6 września szansy nie wykorzystaliśmy, ale 25 października mamy szansę rehabilitacji. Nie narzekajmy kolejne 4
lata. Wybierzmy tych, którym na sercu leży dobro człowieka w
regionie, wybierzmy ludzi, którzy na co dzień naszą ziemią się
interesują, a nie od święta - wyborczego.
OŚWIADCZENIE SONŚ
16 października 2015r. Sąd Najwyższy RP odrzucił skargę kasacyjną naszego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie
Osób Narodowości Śląskiej – red.), zatem obowiązuje nas decyzja sądu w Opolu o rozwiązaniu i likwidacji naszej organizacji. Tym samym wyczerpaliśmy w całości drogę prawną, zagwarantowaną przez ustrój Rzeczpospolitej Polskiej i nie mamy
więcej możliwości dopominania się
o należne nam prawa obywatelskie
wewnątrz kraju. Ze wszystkich sił,
przy użyciu wszelkich dostępnych,
legalnych narzędzi prawnych staraliśmy się uzyskać możliwość działalności na rzecz śląskiej społeczności i naszej śląskiej ojczyzny w zgodzie z zasadami praworządności,
jakie obowiązują każdego obywatela ale też powinny każdemu obywatelowi przysługiwać – lecz nam ich odmówiono. W tej sytuacji
pozostaje nam jedynie możliwość dopominania się o równe
traktowanie śląskiej mniejszości w społeczeństwie Rzeczpospolitej Polskiej w instytucjach europejskich i złożenie pozwu do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu. Nie
chcieliśmy, by do tego doszło, ale kolejne decyzje sądów RP a
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przede wszystkim dwie decyzje Sądu Najwyższego, zmuszają
nas do obrania tej drogi – tym bardziej, że jesteśmy absolutnie
pewni swych racji, zaś w statucie naszej organizacji uwzględniliśmy od samego początku wszystko to, co Trybunał zalecił,
gdy kilka lat temu rozpatrywał skargę Związku Ludności Narodowości Śląskiej.
Jednocześnie informujemy, że SONŚ nadal posiada
wpis do KRS, natomiast miejsce dotychczasowego Zarządu
zajęli wyznaczeni przez sąd likwidatorzy, którzy będą bardzo
skrupulatnie wykonywać swoje zadania.
Pejter Długosz i Wojciech Glensk – likwidatorzy SONŚ,
Jerzy Ciurlok – rzecznik SONŚ
W najbliższą niedzielę wybory. W woj. śląskim Ślązacy mają ułatwiony wybór – alternatywą do partii centralnych
jest silny komitet regionalny Zjednoczeni dla Śląska. Takiego
wyboru jednak nie ma u nas. Co nam zostaje? Poszukajmy Ślązaków na listach wyborczych. Znajdziemy ich w kilku ugrupowaniach. Polecamy tych, którzy są aktywnie zaangażowani w
śląskie tematy: Mirek Patoła na liście Korwina i Mateusz Pawełczyk na liście Kukiza. Wybór należy do Was.
SONŚ

WYBORY DO SEJMU:

NASI KANDYDACI DO SEJMU

MIROSŁAW PATOŁA:
KORWiN, lista nr 4, pozycja 2

Zarząd regionu opolskiego Ruchu Autonomii Śląska
prowadził rozmowy o możliwości startowania z tych list, które
akceptują nasze sztandarowe postulaty dotyczące autonomii
Gospodarka:
gospodarczej i uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Dla
zmiana dystrybucji podatków
tego mi.n. na liście KORWiNa (lista nr 4) znalazł się Członek

min. 60% zostaje w regionie a nadwyżka dla Centrali;
Zarządu Opolskiego RAŚ – Mirosław Patoła startujący z bar
przywrócenie transportu na Odrze

minimum IV klasa, kanał Odra-Dunaj-Łaba i Odra- dzo dobrej pozycji nr 2. Na lisćie KUKIZ’15 z miejsca 12 startuje nasz młody przedstawiciel spod Olesna, Mateusz PawełWisła;
czyk. Każdego z nich z czystym sumieniem możemy polecić,

e-Administracja – wszystkie sprawy urzędowe możliwe
wybór zostawiamy Państwu.
do załatwienie on-line, również z zagranicy;

specjalizacja dla stref ekonomicznych regionu;

darmowe autostrady dla mieszkańców Aglomeracji
Opolskiej, koszty viaTool odliczane od podatku.
Praca i podatki:

3 krotnie wyższa kwota wolna od podatku;

wybór składki na ubezpieczenie emerytalne w pierwszych i ostatnich 5 latach pracy;

zniesienie składki na ubezpieczenia zdrowotne od kolejnych umów i działalności;

regionalna kwota minimalnego wynagrodzenia.
Prawo i edukacja:

ustanowienie Ślązaków mniejszością etniczna;

edukacja regionalna.
MATEUSZ PAWEŁCZYK
KUKIZ’15, pozycja 12
Aktywny członek Ruchu Autonomii Śląska (Region Opolski),
członek nieformalnych grup promujących JOW. Zarząd Stowarzyszenia Kreatywne Świercze ( w trakcie rejestracji).
Program wypełnia mi.n.

wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,

wprowadzenie edukacji regionalnej,

uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną,

uproszczenie prawa podatkowego.
WYBORY DO SENATU:
Okręg : Opole i powiat opolski
WYBORY DO SENATU

Okręg: Głubczyce, Krapkowice, Olesno, Strzelce Op.,
Kędzierzyn-Koźle.

Ruch Autonomii Śląska regionu opolskiego popiera
w starcie do Senatu Beniamina Godylę i dr Piotra Wacha!
Zarząd opolskiego oddziału RAŚ podpisał porozumienie wyborcze z kandydatami na Senatorów Beniaminem Godylą okręg
53 oraz dr Piotrem Wachem okręg 52. Program kandydatów
jest w dużej mierze zbieżny z głównymi celami naszej organizacji. Porozumienie gwarantuje Ruchowi Autonomii Śląska
poparcie kandydatów dla głównych inicjatyw ustawodawczych
tj. zmiana ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych,
poparcia prawa do edukacji regionalnej oraz zwiększenia samorządności regionu. W związku z powyższym prosimy naszych
członków o oddanie głosu na tych kandydatów!
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