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                   BROŃ PRZYSZŁOŚCI REGIONU!!!
                   DOŁĄCZ DO MIASTECZKA NAMIOTOWEGO
                  W CZARNOWĄSACH OBOK K.S. SWORNICA
MIASTECZKO GÓRNICZO-ENERGETYCZNE 
  OD PIĄTKU 7 CZERWCA od godz. 17.00 do SKUTKU
Bierz namiot, śpiwór, żonę i dzieci, i ruszaj do Czarnowąs pod Opolem walczyć
o gospodarczą przyszłość Polski i Śląska!
W trakcie kilkudniowego protestu przewidziane są:
- spotkania z fachowcami nt. przyszłości polskiej energetyki
- występy kulturalne i muzyczne
- wspólne grillowanie – przynieś kiełbaskę i skorzystaj z naszego grilla
- 3 razy na dobę symboliczne blokowanie głównej ulicy w Czarnowąsach 
Żądamy realizacji planowanej od kilku lat inwestycji rozbudowy Elektrowni Opole o dwa kolejne bloki! To sprawa ważna dla regionu 
i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.
BEZ ROZBUDOWY ELEKTROWNI
Opolskie nie będzie miało pracy!
Śląskie nie sprzeda węgla!
Dolnośląskie nie będzie miało prądu!
Więcej o akcji czytaj na:    www.ngopole.pl   i    www.opolszczyzna.info
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                     BROŃ PRZYSZŁOŚCI REGIONU!!!
     PRZYJDŹ W PIĄTEK 7 czerwca o 14.00
     POD URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU

DOMAGAMY SIĘ OD RZĄDU PRZYWRÓCENIA REALIZACJI ROZBUDOWY ELEKTROWNI OPOLE - NAJWIĘKSZEJ OD 30 LAT INWESTYCJI NA OPOLSZCZYŹNIE. WALCZYMY O PRZYSZŁOŚĆ! 
Akcja „Tak dla Elektrowni – Tak dla Śląska” jest apolitycznym ruchem społecznym mieszkańców naszego regionu, którego celem jest doprowadzenie do przywrócenia na listę realizowanych inwestycji rozbudowy Elektrowni Opole o dwa kolejne bloki. Decyzja Rządu o wstrzymaniu tej rozbudowy to zaprzepaszczenie szansy na gospodarczy rozwój regionu. Nie powstaną miejsca pracy przy inwestycji ani w samej elektrowni. Potężny zastrzyk gotówki jaka miała być wydana na budowę dwóch nowych boków, mógł być ogromnym wsparciem dla rynku pracy na całym Śląsku. Zaniechanie uznawanej do niedawna za inwestycję strategiczną rozbudowy Elektrowni Opole to gwóźdź do gospodarczej trumny regionu. Żądamy realizacji planowanej od kilku lat inwestycji rozbudowy Elektrowni Opole! To sprawa ważna dla regionu i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.
BEZ ROZBUDOWY ELEKTROWNI
Opolskie nie będzie miało pracy!
Śląskie nie sprzeda węgla!
Dolnośląskie nie będzie miało prądu!
Więcej o akcji czytaj na:    www.ngopole.pl   i    www.opolszczyzna.info















