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PLUDRY DALEJ WALCZĄ O KOLEJ
W poprzednim numerze pisaliśmy o skandalicznej decyzji jaka została podjęta wobec stacji kolejowej w Pludrach
(powiat oleski). Odnowiono za kilka dworzec kolejowy, mimo
to żaden z pociągów na tej stacji nie zatrzymuje się.
Pomimo gorącej kampanii prezydenckiej w mediach
ponownie pojawił się temat Pluder. TVP Info 19 maja zorganizowała spotkanie z mieszkańcami okolicznych sołectw. Wśród
zaproszonych pojawili się również lokalni samorządowcy. Radny Rajmund Lichota zreferował problem i zapowiedział złożenie kolejnych petycji do Marszałków województw opolskiego i
śląskiego, bowiem z dworca chcą podróżować mieszkańcy obydwu województwa. Polecamy całość relacji na stronie internetowej http://www.tvp.info/19856540/19052015-1732
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miejscu znajduje się Politechnika Opolska. Jest to bardzo wymowny obraz poziomu naszych uczelni – które potrzebują
szybkich i zdecydowanych reform jeżeli nie chcemy by były
uczelniami „awaryjnymi”. Jako niedawny maturzysta wiem, iż
wśród moich rówieśników Opole jest traktowane jako wybór,
gdy do innych uczelni nie uda się dostać. Innym powodem są
problemy finansowe, gdy ktoś z naszego województwa nie posiada środków na naukę w odleglejszych ośrodkach akademickich. Tych którzy wybrali z innych powodów opolskie uczelnie
można by policzyć na palcach jednej ręki chyba, że mam szczęście trafiać tylko na takie opinie. Płacąc podatki wszyscy finansujemy państwowe uczelnie – po to abyśmy mogli kształcić
siebie albo swoje dzieci, po to aby w naszym regionie byli
obecni specjaliści i fachowcy naprawdę znający się na wykonywanej pracy. Bez odpowiedniego poziomu uczelni jest to bardzo ciężkie do osiągnięcia. Najzdolniejsi wyjadą do innych
miast, do szkół również przez nas finansowanych, lecz większość z nich tam później zostanie. Z perspektywy rodzica są to
dodatkowe obciążenia finansowe i rozłąka z dziećmi. Co jest
tego powodem? Może dbałość elit władz o miejsca bliskie im?
A może niekompetencja ludzi zarządzających? Coś jeszcze
innego? Niech każdy odpowie sobie sam – ale wszyscy musimy
coś z tym zrobić.
Mateusz Pawełczyk

ZEBRANIE ZARZĄDU
W dniu 21 maja w Dąbrówce Górnej odbyło się spotkanie robocze Zarządu Regionu Opolskiego z szefami i przedstawicielami kół terenowych. Zastanawiano się nad strategią
udziału w wyborach parlamentarnych jesienią tego roku na
poziomie woj. opolskiego. Ustalono pełnomocników do negocjacji z innymi komitetami oraz rozpoczęto przygotowania do
tworzenia własnej listy. Nasze postulaty: zmiany, ograniczenia
biurokracji, wprowadzenia większej swobody gospodarczej
(tzw. autonomii gospodarczej) czy wreszcie zmiana ordynacji
wyborczej – dały dobry wynik Pawłow Kukizowi oraz pojawiły MIROSLAV KLOSE HONOROWYM OBYWATELEM
się w programach większości kandydatów tzw. antysystemoMIASTA OPOLE!
wych. Widząc możliwość budowy szerokiej koalicji wyborczej W dniu 28 maja 2015 roku Rada Miasta Opole uchwaliła decyw najbliższym czasie pełnomocnicy odbędą spotkania robocze zję o nadaniu dla Miroslava Klose tytułu honorowego obywatez organizacjami tworzącymi listy do parlamentu, w celu ustale- la miasta Opole. Szkoda, że przy takim piłkarzu, a przede
nia ewentualnej możliwości współpracy.
wszystkim człowieku jakim jest Miroslav Klose wylano tyle
pomyj na jego osobę. Najbardziej żałosne były komentarze, co
OPOLE — HISTORYCZNA STOLICA
on zrobił dla Opola, i jakoby miał być zdrajcą, bo nie grał dla
GÓRNEGO ŚLĄSKA
Dziś mało kto o tym pamięta, zdecydo- Polski. Tego typu klakierzy, powinni pamiętać, że przeciwieńwana większość wskazałaby Katowice stwie do większości osób, które są odznaczone to Miroslav
i to nawet wśród tych którzy nie mylą Klose urodził się w Opolu. A czym się zasłużył? Człowiek,
woj. Śląskiego z całym Śląskiem. który w wieku siedmiu lat wyruszył z rodzicami w świat, zoZresztą nawet Marsz Autonomii rok
stał: Mistrzem Świata w piłce nożnej (2014), wcześniej Wicerocznie organizowany jest w Katowimistrzem (2002), W 2008 roku został wicemistrzem Europy,
cach.
Co się stało że stolica naszego woje- królem strzelców na Mistrzostwach Świata (2006). W jednej z
wództwa jest obecnie tak bardzo w najlepszych Reprezentacji Świata w piłce nożnej – Niemiec jest
cieniu innych miast regionu? Może to, liderem w klasyfikacji strzelców. Po półfinałowym meczu z
iż współcześnie jedyne czym możemy Brazylią (7:1, jedna bramka Klosego), został samodzielnym
się pochwalić to miano stolicy polskiej piosenki i festiwal, co liderem w klasyfikacji strzelców Mistrzostw Świata. Osiągnął
tak naprawdę ogranicza się do telewizyjnego show raz w roku –
który w bardzo małym stopniu przyciąga młodą widownię. coś, czego pewnie nawet w połowie nie osiągnie zakompleksioOklepane stwierdzenie, że to młodzi są przyszłością jednak coś na grupa internetowych hejterów. Jeszcze bardziej żałosne jest
w sobie ma, tak więc jak inaczej ich przyciągnąć lub zniechęcić to, kiedy robią to piłkarze, byli piłkarze lub prezesi czy pracowdo wyjazdu? Uczelniami wyższymi w obecnym kształcie na nicy wyższych uczelni (związanych ze sportem) w Opolu. To
pewno tego nie zrobimy. Uniwersytet Opolskie w tegorocznym właśnie te osoby powinny sobie zdać sprawę z tego ile trudu i
rankingu wyleciał z pierwszej 50 uczelni wyższych w Polsce. wyrzeczeń wymaga, by na krótką chwilę wejść na piłkarski
Rok temu była to pozycja 50 właśnie. Niewiele lepiej bo na 48
szczyt. To się udało Mirkowi Klose.

To między innymi dzięki niemu przez ostatnie kilkanaście lat włączenia się do sieci lokalnych komitetów. Wreszcie jest szankibice na Śląsku, mieli komu kibicować i za kim trzymać kciu- sa na otwartą debatę i realną zmianę!
Potrzeba tylko zachęcić obywateli do udziału w referenki na najważniejszych piłkarskich imprezach.
dum –ponieważ bez frekwencji powyżej 50% skostniały system
znowu wygra!
ZAPRSZAMY NA MARSZ AUTONOMII
Jesteśmy w stałym kontakcie z Koordynatorem Ruchu
JOW na teren województwa opolskiego. Sukcesywnie otrzymywać będziemy materiały informacyjne w formie ulotek i broszur. Ruch JOW zapewnia również specjalistę do przeprowadzenia lokalnego spotkania.
Misrosław Patoła

11 lipca o godz. 12.00 w Katowicach odbędzie się kolejny Marsz Autonomii. W zeszłym roku niemal pięć tysięcy osób
przemaszerowało w pokojowym marszu domagającym się z
jednej strony przywrócenia zabranej przez władze komunistyczne autonomii. Wzorem ubiegłych lat marsz rozpocznie się
na pl. Wolności a zakończy pod gmachem Sejmu Śląskiego.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa opolskiego
do licznego udziału w tej największej manifestacji domagającej
się zwiększenia samorządności oraz wpływu jednostki na swoje
otoczenie. Rok temu pojawiła się również liczna grupa młodych ludzi, którzy na co dzień pracują w Holandii czy Niemczech. Mówili jasno, że przyjazd na taki marsz to był ich obowiązek, chcą wrócić tu na Śląsk, ale chcą by te Państwo funkcjonowało na sprawdzonym i dobrym wzorze jakim jest autonomii. Taką która posiadają najbogatsze gospodarki świata:
Niemcy w postaci landów, Szwajcarzy w postaci , czy wreszcie USA ze swoimi stanami.
ŚAP

RAJZA PO ŚLONSKU CZ.1
Wiosenna pora roku sprawia, że ludzie częściej i chętniej wychodzą na świeże powietrze. Jednym ze sposobów spędzenia czasu wolnego jest podróżowanie, zwiedzanie, poznawanie lub przypomnienie sobie o ciekawych miejscach, wydarzeniach i osobach. Wraz z tym numerem chcemy Państwa zaprosić i zaproponować cykliczne wycieczki, podróże, a może
rajzy po Ślonsku,. Zachęcamy też Państwa byście się pochwalili co ciekawego jest lub zwiedziliście na naszym Ślasku. W
każdej jego części znajdziemy coś niezwykłego, w końcu tutaj
mieszkamy. Zaczynamy spokojnie.

ZGŁOŚ SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ DO PROGRAMU
Zgłoszenia do programu mogą przesyłać grupy inicjatywne – zespoły co najmniej 5 osób z miast i wsi do 40 tysięcy
mieszkańców, które wspólnie z lokalną instytucją lub organizacją przedstawią pomysły na wykorzystanie Pracowni Orange
z pożytkiem dla miasta. Wnioski przyjmowane są na stronie
www.pracownieorange.pl do 21 czerwca 2015r. Spośród zgłoszeń Komisja wybierze 50 najciekawszych, które zostaną pod- Krasiejów — Ozimek—Jeziora Turawskie—Niwki (18 km)
Z okazji tego, że pierwszego czerwca był Dniem Dziecdane pod głosowanie internautów w lipcu. To oni ostatecznie
ka warto pomyśleć o naszych najmłodszych, czyli pojechać do
wskażą 25 lokalizacji, w których powstaną nowe świetlice.
Jura Parku do Krasiejowa. Niezwykła historia stworzenia świata. Można się wybrać w podróż Tunelem Czasu. Do tego prehi6 WRZEŚNIA REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE!
storyczne oceanarium,. Na wielu hektarach można poznać wieInformujemy, że dynamicznie zaczynają działać lokalne Komi- le gatunków dinozaurów., a także zwiedzić pawilon paleontolotety Do Spraw Referendum Ogólnokrajowego - zarządzonego
giczny. Najmłodszym możemy zrobić przerwę w Parku rozna dzień 6 września2015 roku.
rywki lub bogatym placu zabaw. Naprzeciw JuraParku można
Z uwagi na to, że referendum zawierać będzie pytania:
zwiedzić Park Ewolucji i Człowieka. Z Krasiejowa warto pod1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem jednomandatowych
jechać do Ozimka na najstarszy wiszący most żelazny w Eurookręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej pie kontynentalnej. Zbudowano go w 1827 roku. Z Ozimka
Polskiej?
można udać się na Jeziora Turawskie. Jeśli nie będzie ze wzglę2. Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowego sposobu du na pogodę wykąpać się, to na pewno przejście się walami
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
zbliży nas nieco do natury. Na koniec bardzo blisko bo do Ni3. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozwek warto stanąć przy pomniku Mistrza Świata w szosowym
strzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podat- Joachimie Halupczoku. Cztery punkty rajzy, a wszystko w prokowego na korzyść podatnika?
mieniu niecałych 20km.
dotyczące problemów, które od kilkunastu lat zawarte są w
Ruszajmy odkrywać śląską ziemię!
naszych celach programowych, pragniemy zachęcić Was do
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