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Jarosław Gowin z wizytą w Opolu. Wicepremier poparł
kandydatów do rady miasta
Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego odwiedził Opole i poparł kandydatów
Porozumienia do rady miasta startujących z list Prawa i Sprawiedliwości.
- Nasz kraj bardzo szybko się rozwija, ale wszystkie te zmiany mogłyby być szybsze i głębsze,
gdyby rząd miał więcej otwartych na współpracę partnerów w samorządach - mówi Jarosław
Gowin, prezes Porozumienia. - Jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi samorządowcami,
natomiast często bywa tak, że nasza ręka wyciągnięta do współpracy zawisa w próżni, dlatego
przyjechałem tutaj do Opola i województwa opolskiego, żeby poprzeć najlepszych kandydatów w
tych wyborach samorządowych. To jest bardzo dobrze przemyślany, bardzo konkretny plan
rozwoju województwa opolskiego. Jestem przekonany, że realizacja takiego planu pchnęłaby
województwo opolskie szybko do przodu - dodaje.
Zdaniem Marcina Ociepy, wiceministra przedsiębiorczości i technologii, kandydata do sejmiku
województwa, w regionie trzeba postawić na nową jakość, rozwój gospodarczy, nowe inwestycje
drogowe oraz na uczelnie wyższe i Odrę. - Stać nas na to, żeby nasze uczelnie wyższe połączyły
swoje potencjały i wspólnie walczyły o najwyższe miejsca w rankingach, ale do tego potrzebna
jest ciężka praca i wsparcie władz samorządowych, które my dziś deklarujemy z perspektywy
pracy w sejmiku wojewódzkim. Odra, która przepływa przez cały nasz region, to jest bardzo
ważne, żebyśmy połączyli te nasze ambicje, żeby Odra była wykorzystana i nie była symbolem
powodzi - mówi.
O mandat radnych w Opolu z poparciem Gowina ubiegają się Sylwia Borgul i Piotr Pancześnik.
- Należy spojrzeć na to, że Zaodrze to nie tylko ten stary region Opole Dambonia, duże osiedla,
ale również dzielnice przyłączone składające się z domków jednorodzinnych i tam też potrzeby
mieszkańców będą zdecydowanie inne - mówi Sylwia Borgul.
- Opolanie są dobrze wykształceni i trzeba dać im możliwości rozwoju. Jedną z takich możliwości
jest otworzenie własnego biznesu w dobrych warunkach, w przyjaznym otoczeniu - mówi
Pancześnik.
Wicepremier Jarosław Gowin odwiedzi jeszcze kilka innych miast na Opolszczyźnie, m.in. Nysę i
Namysłów.

