Pamiêtamy...

Miêdzynarodowa konferencja na Górze w. Anny

Sekty - droga donik¹d

Z pozoru wydawa³oby siê, ¿e nasz
powiat jest bezpieczny i niezagro¿ony oddzia³ywaniem sekt czy innych
tzw. nowych ruchów wyznaniowych.
Jednak, jak wykazuj¹ badania dotycz¹ce wiedzy uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z naszego powiatu na
temat sekt, fakty s¹ inne. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w
szko³ach powiatu strzeleckiego zbadano wiedzê naszych uczniów o sektach, o ich oddzia³ywaniu oraz istnienie jakiegokolwiek kontaktu z
cz³onkami sekt. I co siê okaza³o,

uczniowie wielokrotnie nie byli wiadomi tego, ¿e miêli stycznoæ z werbowaniem do sekt, ¿e ich kontakt z
cz³onkami sekt by³, a sami z tego nie
zdawali sobie sprawy. Miêdzy innymi wyniki tych badañ sk³oni³y strzeleck¹ Policjê oraz Fundacjê Pro Lege
we wspó³pracy ze Strzeleckim Starostwem do organizacji miêdzynarodowej konferencji pn. Sekty - droga
donik¹d. Konferencja ta odby³a siê
w ubieg³ym tygodniu w annogórskim
Domu Pielgrzyma.
dok. na str. 4

Koniec padziernika i pocz¹tek listopada nastrajaj¹ do rozmylañ o przemijaniu, o tych, których ju¿ z nami nie ma, o mierci. Wiêkszoæ z nas odwiedzi wtedy
groby swoich bliskich, spotkamy siê przy nich z dawno niewidzianymi krewnymi
lub znajomymi. Byæ mo¿e znicz zapalimy w innym miejscu cmentarza  pod
krzy¿em, symbolicznym miejscu pamiêci, gdzie stanie obok setek innych.
Pierwszego i drugiego listopada cmentarze bêd¹ ukwiecone jak nigdy w ci¹gu
roku, pod wieczór  rozb³ysn¹ ³un¹ wiate³. Czy we wszystkich religiach w tych
dniach wspominamy zmar³ych?
wiêcej czytaj na str. 8

Zróbmy sobie prezent
Do wi¹t Bo¿ego Narodzenia zosta³o jeszcze trochê czasu, ale to chyba dobry
moment, by w³anie teraz pomyleæ o stworzeniu ma³ej wi¹tecznej kuchni
strzeleckiej - z tradycyjnymi przepisami, wed³ug których przygotowuje siê
w naszych domach wigilijne i wi¹teczne potrawy. Wiêkszoæ z nich to receptury stosowane od pokoleñ, ale te¿ coraz czêciej otwieramy siê na nowinki
- przyby³e wraz z nowymi cz³onkami rodzin z innych stron czy podpatrzone
w innych regionach czy krajach. W ten sposób menu wzbogaca siê, a tradycja
- zmienia.
dok. na str. 2
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Spawacz pilnie
poszukiwany

Jak wybieralimy?

Jak zmieni³ siê rynek pracy w
powiecie w ci¹gu trzech kwarta³ów
2007
Na rynku pracy (nie tylko strzeleckim) obserwowane s¹ bardzo du¿e
zmiany. W porównaniu z rokiem
2006 nast¹pi³ wzrost liczby ofert pracy - o ponad 50%, co przy równoczesnym obni¿eniu liczby zarejestrowanych bezrobotnych sprawia, ¿e na
jedn¹ ofertê pracy przypada dwóch
bezrobotnych. To z kolei oznacza, ¿e
dok. na str. 3

Z³ota jesieñ

O wyborach niemal ju¿ zapomnielimy, ale mo¿e warto przypomnieæ sobie

Tradycyjnie ju¿ frekwencja na
Opolszczynie by³a niska. Ucilijmy: najni¿sza w kraju,
wynios³a 45,53%, podczas gdy w
Polsce 53,88%.
A jak g³osowalimy w powiecie
strzeleckim? Uprawnionych do g³osowania by³o tu 63826 osób. G³osowa³o 24892 osób, z czego 23983 g³osy by³y wa¿ne. Frekwencja wynios³a 39,07% - by³a druga od koñca w
województwie opolskim: po powiecie krapkowicki, gdzie do urn posz³o
38,55% uprawnionych. Oczywicie
 na taki wynik na pewno ma wp³yw
fakt, ¿e wielu mieszkañców pracuje
poza granicami kraju. I chyba niewielu z nich myla³o o wyborach, a tym
bardziej  o przyjedzie do Polski z
tego powodu. Jeli w ogóle przyjad¹
do kraju jeszcze przed wiêtami - bêdzie siê to wi¹za³o z Dniem Wszystkich wiêtych i Zaduszkami.

* Sesja Rady Powiatu

W tym miejscu  zastrzega
Norbert Jaskó³a, dyrektor strzeleckiego Powiatowego Urzêdu Pracy  mo¿na by wstawiæ dowolnie
wybran¹ profesjê: budowlañca, hydraulika, tokarza Mo¿emy równie¿ wstawiæ in¿yniera  te¿
wszystko bêdzie gra³o. A raczej 
nie gra³o. Brakuje u nas r¹k do pracy, mimo ¿e nadal w naszych rejestrach widnieje 2200 bezrobotnych.

O samorz¹dzie wiedz¹ wszystko

wiêcej czytaj na str. 6

Przeczytaj
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21 padziernika - kolejka do urn wyborczych w ambasadzie polskiej w Wiedniu, gdzie g³osowali m.in. mieszkañcy Kolonowskiego
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