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OŚWIADCZENIE RADY GÓRNOŚLĄSKIEJ W SPRAWIE
POWIĘKSZENIA MIASTA OPOLA KOSZTEM
OŚCIENNYCH GMIN
Rada Górnośląska z zaniepokojeniem obserwuje autorytarne poczynania władz
administracyjnych w sprawie powiększenia miasta Opole kosztem ościennych gmin.
Szczególnie bulwersujące jest całkowite nie liczenie się z głosem mieszkańców tych gmin,
czyli ich faktycznych gospodarzy. Uzurpacja polityków w tym względzie jest szczególnie
bezczelna i irytująca. Dlatego z całą mocą solidaryzujemy się z mieszkańcami gminy Dobrzeń
Wielki, którzy sprzeciwiają się aroganckim poczynaniom opolskich polityków i administracji
państwowej. Doprowadzenie obywateli, czyli suwerena w państwie, do takiego stopnia
desperacji w wyniku deptania podstawowych praw obywatelskich, do których należy
samorządne współdecydowanie o swoim miejscu zamieszkanie, jest hańbą dla państwa i jego
władz! Zauważamy także działania dyskryminacyjne na tle narodowościowym, niezgodne
z zasadami państwa i społeczeństwa demokratycznego, aspirującego do cywilizacji zachodnio
europejskiej i przyjętych w niej wartości. Próba zlikwidowania dwujęzycznych tablic z
nazwami inkorporowanych gmin świadczy o tym najdobitniej. Wszystko to wpisuje się w
centralistyczne i nacjonalistyczne tendencje, które w Rzeczypospolitej Polskiej aż nadto są
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widoczne a które uderzają w społeczności lokalne, oraz mniejszości narodowe i etniczne.
To musi martwić i niepokoić w najwyższym stopniu wszystkich, którzy tak jak nasze
organizacje hołdują poszanowaniu każdego człowieka, obowiązującego prawa i elementarnej
kultury politycznej. Tego wszystkiego najwyraźniej brakuje tym, którzy tak bezpardonowo
dokonują agresywnej aneksji przylegających do Opola gmin. Apelujemy do polskich władz
o elementarny szacunek dla obywateli państwa bez względu na miejsce ich zamieszkania
i przynależność etniczną; o nie dyskryminowanie mniejszości i nie stosowanie
apodyktycznych metod administracyjnych; o wycofanie się podczas poniedziałkowego
spotkania z decyzji, które doprowadziły do desperacji mieszkańców spod opolskich
miejscowości - co też automatycznie rozwiąże konflikt. Chcemy wierzyć, choć to bardzo
trudne, w dobrą wolę, kulturę i rozsądek polityków oraz administracji państwowej.

