Nadzieja umiera ostatnia
z arcybiskupem Alfonsem Nossolem, ordynariuszem opolskim
- rozmawia Marta Górka

- Chcia³bym byæ dla ka¿dego, kto
znajduje siê w potrzebie i po prostu wie, ¿e biskup jest osob¹, do
której mo¿na przyjæ ze wszystkim - to zdanie wypowiedziane
kiedy przez Ksiêdza Biskupa
omieli³o mnie, by poprosiæ o rozmowê. To straszne dowiadczenie,
gdy w jednej chwili traci siê dorobek ca³ego ¿ycia. I wielu ludzi pyta:
dlaczego Bo¿e tak mnie dowiadczasz? Jaka jest na to odpowied?
- Nie ma.
- Pan nie by³ w wichurze, ale
jest z ca³¹ pewnoci¹ w trosce ludzi i wielu rodowisk, które jak
szum ³agodnego powiewu nios¹
ulgê i pokrzepienie cierpi¹cym mówi³ biskup Kopiec do poszkodowanych tornadem w powiecie
strzeleckim, natomiast Ksi¹dz Biskup nawi¹za³ do s³ów Benedykta
XVI w Auschwitz i pytania: gdzie
by³ Bóg w tych chwilach? To pytanie zadaje sobie równie¿ wielu
dzi...
- Wiara jest bezwzglêdnym zawierzeniem Bogu, a zawierzenie Bogu
dok. na str. 5

Odbudowa ruszy³a

Jak mo¿esz
pomóc?
Poni¿ej podajemy nr kont, na które mo¿na wp³acaæ pieni¹dze dla
poszkodowanych w sierpniowym
tornadzie na terenie powiatu
strzeleckiego
DLA OSÓB FIZYCZNYCH I
PRAWNYCH:
TORNADO 2008
Bank Spó³dzielczy w Lenicy,
oddz. Strzelce Opolskie
56 8907 1089 2002 0090 0007 0031

Przeczytaj:
* Nowoczesne
niewolnictwo
* Pomoc p³ynie
* O historii SOSW
w Lenicy
* Zaproszenia na
imprezy
* Oferty pracy

DLA JEDNOSTEK
SAMORZ¥DU
TERYTORIALNEGO:
z dopiskiem pomoc dla ofiar
tr¹by powietrznej:
Bank Spó³dzielczy w Lenicy,
oddz. Strzelce Opolskie
63 8907 1089 2002 0090 0007
0002
Pomoc dla poszkodowanych
z terenu gminy Ujazd
Bank Spó³dzielczy
w Lenicy o/Ujazd
Nr 24 8907 1021 2003 0006 3470
0004
Z dopiskiem: POMOC

Numer rachunku bankowego
BS Lenica o/Strzelce Op.
09890710892002009068940004
z dopiskiem: Pomoc dla osób
poszkodowanych
Orodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPO£ECZNY

Absolwent
z certyfikatem

Czêsto us³yszeæ mo¿na dyskusje na temat niedostosowania kierunków kszta³cenia do potrzeb rynku,
czyli o przys³owiowym kszta³ceniu
kolejnych bezrobotnych. Wszyscy
deklaruj¹ chêæ zmian, prowadzone s¹
badania zapotrzebowania i gromadzone informacje (takie jak np. Raport Powiatowego Urzêdu Pracy w
Strzelcach Opolskich Informacja o
sytuacji na lokalnym rynku pracy wg
stanu na dzieñ 31 grudnia 2007 roku),
mo¿na powiedzieæ ¿e widaæ zmiany
na lepsze.
Co jednak zrobiæ gdy kszta³cimy
w poszukiwanych zawodach, a mimo
to pracodawcy twierdz¹, ¿e nasz absolwent ma s³abe kwalifikacje? To
ca³kiem mo¿liwe, np.:  pi¹tkowy
technik elektryk nie bêdzie móg³ wiele zdzia³aæ bez uprawnieñ do nadzoru i eksploatacji urz¹dzeñ, instalacji i
dok. na str. 2

W Turawie
- zapomnieæ o tornadzie

W czasie huraganu w gminie
Strzelce Opolskie zosta³o poszkodowanych 87 rodzin (17 rodzin nie mia³o ubezpieczonego budynku lub
mieszkania). Wszystkie otrzyma³y
pomoc w formie zasi³ku celowego ze
rodków gminy i wojewody na ³¹czn¹

kwotê 703500 z³ (stan na dzieñ 2
wrzenia)  mówi Czes³awa Krasa,
kierownik strzeleckiego Orodka Pomocy Spo³ecznej. - Zosta³a im tak¿e
udzielona pomoc rzeczowa: w postaci rodków czystoci, pocieli  po-

duszek, ko³der, kocy oraz produktów
¿ywnociowych.
Nasi pracownicy socjalni ca³y
czas pracuj¹ w terenie, na bie¿¹co
sprawdzaj¹ potrzeby i reaguj¹ na nie
 dodaje pani Czes³awa.

Wiêcej czytaj na str. 2

