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Jak wybieralimy?
dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

Sekty - droga donik¹d

Ci, co jednak postanowili uczestniczyæ w wyborach parlamentarnych, opowiedzieli siê w zdecydowanej wiêkszoci za Platform¹ Obywatelsk¹. Podobnie by³o przed dwoma laty.

Jak g³osowalimy  czyli frekwencja
w gminie Izbicko - 37,35% (4.367 osób uprawnionych do g³osowania);
w gminie Jemielnica - 33,16% (uprawnionych by³o 5.863 osoby);
w gminie Kolonowskie  34,88% (uprawnionych  5.183);
w gminie Lenica  37,75% (uprawnionych - 6716);
w gminie Strzelce Opolskie  42,58% (uprawnionych - 28.015);
w gminie Ujazd  39,87% (uprawnionych - 5.016);
w gminie Zawadzkie  36,23% (uprawnionych  10.371).

Jak g³osowalimy  czyli g³osy na komitety wyborcze
Numer Nazwa komitetu
listy wyborczego

Liczba g³osów
na listê

2
3
6
8
10
15
19
20

196
271
4237
11132
804
272
5620
2144

0.79
1.10
17.17
45.11
3.26
1.10
22.78
8.69

24676

100

Polska Partia Pracy
Liga Polskich Rodzin
Prawo i Sprawiedliwoæ
Platforma Obywatelska
PSL
Samoobrona
Mniejszoæ Niemiecka
LiD (SLD+SDPL+PD+UP)
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Liczba g³osów:
na listê / wa¿nych
[%]

Jak g³osowalimy  czyli g³osy na naszych kandydatów
Przed wyborami dwukrotnie na ³amach naszego dwutygodnika pojawi³y siê
listy osób kandyduj¹cych do Sejmu i Senatu RP z naszego powiatu. Kandydaci
na przysz³ych parlamentarzystów znaleli siê na listach ró¿nych ugrupowañ,
niezale¿nie jednak od tego, jakie ugrupowanie reprezentowali  ¿eby znaleæ
siê na licie, musieli najpierw zebraæ podpisy osób, które ich popieraj¹, i to
wcale niema³o: 5000 podpisów poparcia dla listy kandydatów na pos³ów oraz
3000 podpisów popieraj¹cych ka¿dego z kandydatów na senatora. Przypomnijmy, ¿e na listy partii wystawiaj¹cych swoich kandydatów (niezale¿nie od
miejsca ich zamieszkania) g³osowalimy w jednym okrêgu wyborczym, czyli
w województwie opolskim.
A jak wygl¹daj¹ wyniki poparcia ju¿ nie podpisem, a g³osowaniem? Krótko
mówi¹c: kto z mieszkañców naszego powiatu, kandyduj¹cych do Sejmu i Senatu, ile g³osów dosta³?
Kandydaci do Sejmu RP:

Uczestnikami byli przede
wszystkim nauczyciele, pedagodzy,
psychologowie, którzy na co dzieñ
pracuj¹ z m³odzie¿¹, bo to przecie¿
ona najbardziej zagro¿ona jest oddzia³ywaniem sekt, ale udzia³ wziêli równie¿ funkcjonariusze Policji oraz duchowni. Dwudniowy program konferencji obfitowa³ w wiele wyk³adów
powiêconych szerokiemu ujêciu zagro¿enia, jakie niesie sekta. Punktem
wyjcia by³o samo zdefiniowanie
pojêcia sekta, które jak siê okazuje
niesie wiele ró¿nic, w zale¿noci
np.od kraju, w jakim wystêpuje. W
Polsce dla przyk³adu sekta budzi ne-

gatywne konotacja, a w krajach anglosaskich wyraz sekta niekoniecznie ma niekorzystny wydwiêk. W
czasie konferencji wiele powiedziano o sposobach i mechanizmach werbowania do sekt.
Pranie mózgu, psychomanipulacja czy mind control to tylko te najczêciej wymieniane instrumenty
sekt, by wci¹gn¹æ bezbronnych ludzi w swe szeregi. O sprzecznoci z
prawem, w jakiej stoj¹ sekty oraz o
prawnych mechanizmach przeciwdzia³ania dzia³alnoci sekt mówi³
prof. Maciej Szostak z Zak³adu Kryminologii Uniwersytetu Wroc³aw-

Kierunek - Sudety

LiD
Poz.13. Maj Roman - 726
MNIEJSZOÆ NIEMIECKA
Poz.3 Koty Józef  4.110
Poz.8 Grabowski Hubert  331
Poz.17 Mróz Joanna - 371
PRAWO I SPRAWIEDLIWOÆ
Poz.21 Wróbel Henryk Zdzis³aw  760
Poz.24 Pospiszyl Piotr - 689
PLATFORMA OBYWATELSKA
Poz.15 Szatkowski Marek Stanis³aw  1.397
SAMOOBRONA RP
Poz.11 Sz³apa Irena  107
Poz.18 Hurek Tomasz - 63
Poz.21 Kaczmarczyk Mariola  83
Jedyny kandydat z powiatu strzeleckiego do Senatu RP  Józef Swaczyna,
kandyduj¹cy z listy Mniejszoci Niemieckiej  otrzyma³ 35.537 g³osów.

¯onie, Córce
oraz ca³ej Rodzinie
z powodu mierci
naszego d³ugoletniego pracownika

RYSZARDA PIEBIAKA
wyrazy szczerego wspó³czucia
sk³adaj¹

dyrekcja, kole¿anki i koledzy
ze Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego
w Lenicy

skiego. Naruszenie prawa karnego, rodzinnego, czy prawa cywilnego to
czêstokroæ skutek dzia³ania sekt.
Konferencja zwróci³a uwagê na
niezwykle istotny czynnik, jakim s¹
wiêzy rodzinne. Permanentny brak
czasu zabija domowe ognisko, przerywa wiêzi rodziców z dzieæmi, rodzina przesta³a byæ ostoj¹ bezpieczeñstwa. Brak pozytywnego autorytetu rodziców, brak duchowego
wsparcia to dla m³odzie¿y pierwszy
krok do szukania nowego oparcia, ciep³a i zrozumienia poza rodzin¹. Taka
poszukuj¹ca m³odzie¿ staje siê
³atwym ³upem dla sekt.
Wiele mówiono o sposobach
wspó³pracy szkó³ z orodkami informacji o zagro¿eniach, jakie niesie sekta, o wspó³pracy z Policj¹, aby mo¿liwie zawêziæ pole oddzia³ywania niebezpiecznych grup parareligijnych w
rodowisku m³odzie¿owym. Konferencja nie jest jednorazowym spotkaniem, organizatorzy równie¿ w przysz³ym roku planuj¹ przeprowadziæ
podobn¹.
Lwi¹ czêæ finansowanego wsparcia, 27 400 z³ przeznaczy³o Ministerstwo Edukacji Narodowej, kolejne 10
000 z³ pochodzi³o z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego. Konferencjê wspar³a równie¿ Fundacja Pomocy Potrzebuj¹cym POL BAU oraz gminy: Lenica i Izbicko.
Joanna Koszela

Zarz¹d Ko³a PSD w Strzelcach
Opolskich zorganizowa³ w pierwszej
dekadzie padziernika dla swoich
cz³onków oraz sympatyków dwudniow¹ imprezê integracyjn¹ wycieczkê do Karpacza i Szklarskiej
Porêby.
6 padziernika o siódmej rano z
parkingu przy ul. Kozielskiej 41 osób
- cz³onków naszego stowarzyszenia
oraz sympatyków, pod opiek¹ pilota
oraz przy zapewnionej opiece medycznej z baga¿em dobrego humoru
ruszy³o na podbój Karkonoszy.
W trakcie podró¿y zosta³ ju¿ tradycyjnie zorganizowany konkurs
wiedzy o cukrzycy. Nagrodami w
konkursie by³y ksi¹¿ki prof. Jana Tatonia Poradnik Dietetyczny dla osób
z cukrzyc¹ oraz Przyjacielski poradnik domowej samoopieki i samokontroli w cukrzycy pytania konkursowe nie by³y ³atwe, a jednak
wiêkszoæ uczestników zna³a na nie
odpowiedzi.
Po przyjedzie do Karpacza
przygotowane ju¿ by³y dla naszej
grupy pokoje oraz dietetyczny obiad.
Po posi³ku wraz z przewodnikiem
udalimy siê do muzeum zabawek 
gdzie od¿y³y wspomnienia z dzieciñ-

stwa. Nastêpnie zwiedzilimy wi¹tyniê Wang, po czym autobusem
przejechalimy do Kruczych Ska³,
gdzie przewodnik opowiedzia³ nam
legendê zwi¹zan¹ z tym urokliwym
miejscem. Wieczorem  kolejna atrak-

cja - ognisko z pieczeniem kie³basek.
Wszystkim uczestnikom przy p³on¹cym ognisku w aurze jesieni oraz
przy pocz¹tkowo cichutkich piewach dopisywa³y humory. W miarê
zapadania zmroku piewy by³y coraz mielsze, i tylko ch³odny wieczór
sk³oni³ nas do opuszczenia tego miejsca i udania siê na spoczynek.
W drugim dniu wycieczki po obfitym niadaniu znów wyruszylimy
na wycieczkê z przewodnikiem. W
s³oneczny poranek pojechalimy do
Cieplic Zdroju, gdzie zwiedzilimy
muzeum ptaków, park zdrojowy oraz
koció³. Kolejny przystanek na naszej trasie to Szklarska Porêba, gdzie
zobaczylimy wystawê kamieni oraz
wodospad Szklarki.
Póniej wycieczka uda³a siê do
Piechowic, sk¹d po spo¿yciu smacznego obiadu trzeba by³o wracaæ do
domu.
Impreza zosta³a zorganizowana
dziêki rodkom: PFRON, przyznanym przez Starostê Strzeleckiego,
MOPS, firmy farmaceutycznej oraz
w³asnym stowarzyszenia.
Prezes Ko³a  Bogdan Zaleski

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
Ko³o w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16
tel.: 0604540402, e-mail: diabetyk_strzelce@wp.pl, roda 17.00-18.00

