Szpital bez bólu 

Absolutorium - jednog³onie

Przeczytaj!

ju¿ od 1 maja
Lecz siê bez bólu to nazwa pro-

samopoczucia pacjentów (w 11-

czyzny, równie¿ strzelecki szpital

¿¹dane jest jego ograniczenie do po-

powiatowy. To novum wród polskich szpitali, choæ ju¿ standard w

trzon bêd¹ stanowi³y odpowiednio

b³êdne przekonanie. Ból to niepotrzebne cierpienie. To równie¿ zwiêk-

szenie ryzyka powik³añ i wyd³u¿enie hospitalizacji. Ocenia siê, ¿e w

Polsce umierzenie bólu pooperacyjnego jest nieskuteczne u ok. 2/3 cho-

rych, dlatego w³anie w naszym wo-

Jego celem jest zwiêkszenie sku-

Wiêcej o sesji czytaj na str. 2

Po probie?

Tu¿ przed rocznic¹ III Powsta-

delegacji Zwi¹zku Powiatów Polskich
na spotkaniach (w lutym i marcu) z
ministrami resortów rozwoju regio-

nalnego oraz transportu.

- Wszyscy wiemy, jak nasze drogi

wygl¹daj¹: to dziura na dziurze.

Przyjdzie jeszcze jedna taka zima jak
ostatnia, i bêdziemy jedziæ ju¿ nie
po dziurach, ale po kartofliskach.
Chcemy, by by³o lepiej, by drogi po-

wiatowe spe³nia³y wyznaczone dla

nich standardy: szerokoæ jezdni 6

waæ w pe³nym zakresie ani koniecz-

nych remontów ani budowy nowych

dróg. Nie staæ na to, a przecie¿ potrzeby s¹ ogromne - mówi starosta

metrów, dobra nawierzchnia, ma³e
pobocza, wyczyszczone rowy przy-

dro¿ne, wyremontowane i stale kon-

serwowane przepusty i mosty. A sk¹d
na to braæ pieni¹dze?  pyta retorycz-

Józef Swaczyna, który by³ cz³onkiem

tecznoci postêpowania przeciwbó-

zostaæ powo³any w szpitalu. Jego

dok. na str. 2

nie bólu przez pacjentów, a w razie
potrzeby, modyfikuj¹ce pod nadzo-

rem anestezjologa podawanie leków
Zmniejszenie bólu to zwiêksze-

nie komfortu pacjenta, ale te¿ droga

cyjnych i przyspieszenie powrotu do
zdrowia.

Mamy nadziejê, ¿e pacjenci po-

dziel¹ siê z nami swymi odczuciami.

nia l¹skiego, któr wybuch³o noc¹ z

2 na 3 maja 1921 roku, otwarta zosta³a w Muzeum Czynu Powstañ-

czego na Górze w. Anny niezwyk³a
ekspozycja: panorama, na kór¹ sk³a-

daj¹ siê ogromne, czterometrowe fo-

tografie wydrukowane technik¹ cy-

frow¹ przedstawiaj¹ce bezimiennych

Przejmuj¹ca w swej wymowie

powiêcona jest bezimiennym l¹zakom, zarówno Polakom jak i Niem-

com, którzy zanim zaczê³i walczyæ

po obu stronach frontu, byli s¹siada-

mi; tak¿e ich matkom, ¿onom i dzieciom. Nie ma tu scen batalistycznych,

nie ma wodzów, s¹ zwykli ludzie,

którzy ginêli.

-

jego uczestników. Zarówno tych, któ-

rzy walczyli po polskiej, jak i nie-

2 maja oficjalne uroczystoci

mieckiej stronie.W po³¹czeniu z oko-

zwi¹zane z obchodami rocznicy

pami i autentycznymi sprzêtami uzy-

wybuchu III Powstania rozpoczn¹

wanymi przez walcz¹cych oraz mu-

zyk¹  stanowi¹ wystawê, która trze-

siê Msz¹ w. o godz. 10.00 w Bazy-

skich.

Na razie to niewiele, bo mimo

w³¹czenia w system równie¿ rednie-

go szczebla kierowniczego (od kie-

Sukces zawadczañskich licealistek: 1 i 27 w Polsce

rownika referatu do naczelnika sek-

Indeksy ju¿ w kieszeniach

cji) oznacza to zaledwie o jedn¹ oso-

bê wiêcej na zmianie. By³oby wiêcej,

temu uzyska³a tytu³ finalistki, a zarazem  wstêp na germanistykê na dowol-

dokumenty rolnicy, którzy chc¹

szy, ¿e zwi¹zany z zapewnieniem miej-

uzyskaæ dop³aty obszarowe i z ty-

sca na studiach.

wp³yniêcia wniosku, wiêc nale¿y go

ne zaczê³y sp³ywaæ do powiatowych

ficznych; potem wszystko bêdzie

Ola Filipek natomiast zdoby³a I miej-

stety, nie mieli, bo za³¹czniki graficz-

sk³adaæ nawet bez za³¹czników gra-

sie Parlamentarnym w ramach XXXII

biur ARiMR dopiero od ubieg³ego

mo¿na uzupe³niæ.

Spieszyæ siê trzeba, bo choæ w Strzel-

przyjmowania wniosków.

ny  od 6.00 do 22.00, równie¿ 2 maja

st¹pi³ do Komisji Europejskiej o

mo¿na sk³adaæ równie¿ w swoich

cach Opolskich pracuj¹ na dwie zmia-

Wprawdzie minister rolnictwa wy-

w tych samych godzinach, a wnioski

przed³u¿enie terminów, ale, jak mówi

gminach (harmonogram publikujemy

man Maj, nie wiadomo czy tak siê

stanie. Na razie wiêc graniczna data

pozostaje bez zmian. Do 15 maja
powinni zd¹¿yæ z³o¿yæ wszystkie

poni¿ej), to nale¿y liczyæ siê z tym,

¿e trzeba bêdzie staæ w kolejkach, i to

d³ugich. Od 15 marca do 25 kwietnia
z³o¿ono bowiem tylko 75 wniosków!
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gdyby w koñcu uda³o siê zape³niæ
brakuj¹ce 7 wakatów w strzeleckiej

komendzie policji, ale na razie mo¿na
tylko myleæ o tym, ¿e zg³osi siê wie-

lu chêtnych (o naborze piszemy w

innym miejscu). Poza tym  od zg³oszenia do przyjêcia doæ d³uga droga.

-

Poprawa bezpieczeñstwa w na-

szych miejscowociach to priorytet

 mówi³ na pierwszej swojej konfe-

gospodarowania. Wa¿na jest data

czwartku, 20 kwietnia. Tak wiêc po

suniêæ ndkm Jerzego Lacha, od
kwietnia komendanta powiatowe-

lice na Górze w. Anny.

ba odwiedziæ.

olimpiadzie startowa³o ³¹cznie ponad 17

skom i za³¹cznikom graficznym. Nie-

Wiêcej mundurowych na uli-

cach  to jedno z pierwszych po-

go policji w Strzelcach Opol-

tysiêcy uczniów z ca³ej Polski, a wiêc

tu³u niekorzystnych warunków

szef strzeleckiego biura ARiMR Ro-

na ulice!

do zmniejszenia powik³añ poopera-

dotarcie do fina³u to sukces, tym wiêk-

bêd¹ mieæ u³atwione zadanie dziêki

ponad miesi¹cu od rozpoczêcia

Policjanci

przeciwbólowych.

nie wybranym uniwersytecie. W tej

Liczy siê data!

czêciowo ju¿ wype³nionym wnio-

* Oferty pracy

godzin monitoruj¹ce stan i odczuwa-

27 lokatê w eliminacjach centralnych na olimpiadzie jêzyka niemieckiego. Dziêki

Wa¿ne dla rolników - do 15 maja trzeba z³o¿yæ wniosek

Zapowiedzi by³y szumne: w tym

rozmawiajmy i sprawdzajmy
* Ci¹gle miecimy

przeszkolone pielêgniarki, co kilka

maj¹ drugoklasistki - Aneta Kopyra z II c i Aleksandra Filipek z II d. Pierwsza zajê³a

roku rolnicy staraj¹cy siê o dop³aty,

* Rzecznik radzi -

Panorama zwyk³ych ludzi

Powiaty nie sfinansuj¹ same dróg

- Powiaty nie s¹ w stanie sfinanso-

j ewództ wi e zdecydowano si ê na

wdro¿enie tego programu.

o dop³aty dla rolników

nowiæ bêdzie zadanie zespo³u ds.

Ból, uwa¿a siê doæ powszech-

zom i zabiegom operacyjnym. Ale to

lasów deszczowych?
* 15 maja - termin wniosków

ziomu 4 punktów). I to w³anie sta-

zwalczania ostrego bólu, który ma

skiej.

* Co Kolonowskie ma do

punktowej skali odczuwania bólu po-

wielu innych krajach Unii Europej-

nie, musi towarzyszyæ wszelkim ura-

dowi Powiatu za rok 2005.

* Interes w kwiatach

lowego przez prawid³owy monitoring

gramu pilota¿owego, do którego przyst¹pi³, obok innych placówek Opolsz-

26 kwietnia Rada Powiatu udzieli³a absolutorium Zarz¹-

* Doæ bezpieczny powiat

sce w Polsce, bior¹c udzia³ w KonkurOlimpiady Historycznej. Tegoroczna
edycja dotyczy³a parlamentaryzmu polskiego na tle europejskich przedstawicielstw spo³ecznych od redniowiecza do
czasów wspó³czesnych.
Do fina³u w Gdañsku dotar³o 30 laure-

rencji prasowej ndkm Lach.  Rozmowy z burmistrzami i wójtami da³y
pewne wskazówki co do oczekiwañ

lokalnych spo³ecznoci, ale chcieli-

bymy mieæ jeszcze wiêcej informa-

cji. Wiemy, ¿e np. w Strzelcach Opolskich narzeka siê na biegaj¹ce bez ka-

gañców psy, w gminie Izbicko miesz-

atów z eliminacji wojewódzkich, a w kon-

kañcy zbulwersowani s¹ zachowa-

kursie

niem m³odych ludzi wracaj¹cych z

uczestniczy³o

ogó³em

1600

uczniów. Ola by³a najlepsza. Nagrod¹ by³
wspania³y notebook ufundowany przez
marsza³ka Sejmu i pakiet indeksów do
wyboru  m.in. na prawo na Uniwersytecie Warszawskim, historiê we Wro-
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dyskoteki, wszêdzie natomiast zmor¹

s¹ przekraczaj¹cy szybkoæ kierowcy, w dodatku czêsto pod wp³ywem
alkoholu. Jeli jednak mieszkañcy

dok. na str. 5

