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Z wielkim zainteresowaniem śledzimy rodzący się w opolskim Urzędzie Marszałkowskim 

pomysł utworzenia  Specjalnej Strefy Demograficznej (SSD), która ma zahamować spadek liczby 

ludności na Opolszczyźnie. 

Zastanawia nas jednak dlaczego dopiero teraz, w połowie 2012 roku, podejmowane są 

gwałtowne działania, mające zapobiec katastrofalnym dla regionu skutkom depopulacji. Dlaczego, 

mimo licznych i wieloletnich sygnałów ze strony demografów, a także w obliczu dostępnych od wielu 

lat danych statystycznych, rządząca od 6-ciu lat na Opolszczyźnie  Platforma Obywatelska nie podjęła 

dotąd skutecznych kroków hamujących, to groźne dla przyszłości regionu zjawisko. Dlaczego nie 

wykorzystano okresu dobrej koniunktury i dużego strumienia pieniędzy z Unii Europejskiej, jakie 

napłynęły na Opolszczyznę w ostatnich latach. 

 Odnosimy wrażenie, że „odgrzana” ,po kilku miesiącach ciszy, propozycja opolskiej PO, jest 

nerwową reakcją na wypowiedź jednego z członków zarządu województwa śląskiego, który 

wykorzystując pogarszającą się sytuację demograficzną naszego regionu, postuluje włączenie 

Opolszczyzny do województwa śląskiego. 

Rządząca Opolszczyzną PO nie po raz pierwszy stosuje znaną, nie tylko w polityce, metodę 

ucieczki do przodu. Najczęściej działania te mają charakter propagandowy i nie prowadzą do 

osiągnięcia zapowiadanych celów.  

Podjęcie tematu  teraz, gdy inni chcą go wykorzystać do osłabienia pozycji naszego regionu, 

rodzi ogromne podejrzenia o chęć odwrócenia uwagi od rażących zaniechań  Zarządu Województwa  

w ostatnich latach. Taką obserwację wzmaga fakt, iż zapowiada się kompleksowe działania, 

wymagające przecież znacznych nakładów finansowych w sytuacji, gdy zadłużenie naszego 

województwa wzrosło tylko w przeciągu 3 lat ponad dwukrotnie. Obecnie przeprowadza się drastyczne 

cięcia w wydatkach budżetowych, wzrastają koszty obsługi zadłużenia,  a politycy PO snują wizje, nie 

wskazując rzetelnego źródła finansowania swoich planów mówiąc, że zajmą się na początek lobbingiem 

w Warszawie; opolskiej strefy demograficznej.  

Unikajmy propagandowego zadęcia, akcyjności i przypadkowości w rozwiązywaniu kluczowych 

problemów Opolszczyzny. Częstokroć wystarczy dobra wola i rzeczywista chęć rozwiązania problemu. 

Odnosimy wrażenie, że tej dobrej woli i chęci często brakuje, czego przykładem   jest głosowanie 

przedstawicieli rządzącej w Opolu Platformy Obywatelskiej, którzy nie poparli wniosku klubu SLD  

o sprawie obniżenia opłaty za korzystanie z miejskich żłobków.   

W jakim stanie demograficznym, gospodarczym i finansowym jest Opolszczyzna skoro 

rządząca partia prawicowa odwołuje się i traktuje jako koło ratunkowe założenia programowe 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 

Pragniemy zapewnić, że będziemy popierać wszelkie działania, które zmierzają do poprawy 

sytuacji demograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem pakietów rozwiązań prorodzinnych 

zbieżnych z programem SLD, które ku naszemu zadowoleniu, przejmowane są teraz przez polityków 

PO. Domagamy się rzetelnych, precyzyjnych harmonogramów działań, źródeł ich finansowania, 

szerokich konsultacji społecznych unikając sloganów i pustych frazesów.  

SLD posiada bowiem wiedzę i doświadczenie, które pomóc mogą w definiowaniu zalet, ale 

również i zagrożeń, wynikających z podejmowania strategicznych dla regionu  decyzji. Jako 

mieszkańcy województwa opolskiego  czekamy na konkrety polityki prorodzinnej, a nie kolejne 

zapowiedzi działań w przyszłości. Opolszczyzna nie ma na to  czasu! 

 

Zarząd Wojewódzki SLD w Opolu 
 

 

Opole, 14 czerwca 2012 r. 


