Góra w. Anny pomnikiem historii

Przyjd na debatê!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyk¹ szkó³
ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Strzelecki na
otwart¹ debatê, w dniu 11 maja 2004
roku o godz. 16:00 w sali narad Starostwa Strzeleckiego (II piêtro).
Spotkanie to bêdzie podsumowaniem cyklu Debat w placówkach
owiatowych Powiatu Strzeleckiego.
W ka¿dym z dziewiêciu spotkañ
zorganizowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego uczestniczyli: dyrektor, rada pedagogiczna, reprezentacja rodziców
uczniów danej szko³y oraz przedstawiciele organu prowadz¹cego. Celem

Kompleks kulturowo-przyrodniczy
wokó³ Góry w. Anny uzyska³ status pomnika historii. Tym samym
znalaz³ siê na licie 25 najwa¿niejszych polskich obiektów historycznych. Wniosek o wpisanie go na listê najwa¿niejszych zabytków w
Polsce zosta³ z³o¿ony przez woje-

zasadniczym cyklu spotkañ w jednostkach owiatowych jest wypracowanie wniosków dotycz¹cych kierunków dzia³añ i rozwoju placówek
na najbli¿sze lata. W tracie wspólnej
dyskusji przedstawione zosta³y równie¿ problemy funkcjonowania placówek owiatowych.
Koñcowe ustalenia p³yn¹ce ze
spotkañ zosta³y zebrane w formie
wniosków do wspólnego przedyskutowania na debacie podsumowuj¹cej, a nastêpnie przedstawione zostan¹ komisji doranej powo³anej
przy Radzie Powiatu Strzeleckiego
do opracowania Projektu Strategii
Powiatu Strzeleckiego wraz z Planem
Rozwoju Lokalnego.

wodê opolskiego i wojewódzkiego
konserwatora zabytków w styczniu
2003 r., natomiast dokument potwierdzaj¹cy nadanie takiego statusu odebra³ na Wawelu 18 kwietnia o. Jozafat
Goly, gwardian zakonu franciszkanów
na Górze w. Anny.

Nowy sprzêt ju¿ na oddziale

Prawie 2 180 000 z³otych
w ci¹gu 13 lat

WSPÓLNIE W OBRONIE
PACJENTÓW
pod takim has³em 12 maja odbêdzie
siê w Warszawie demonstracja szpitali powiatowych, szpitali wojewódzkich oraz wszelkich innych organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na
rzecz pacjentów. Bêdzie to protest
przeciwko polityce zdrowotnej rz¹du i zani¿onym kontraktom wymu-

Taka jest sumaryczna wartoæ
sprzêtu podarowanego w ci¹gu ostatnich 13 lat szpitalowi powiatowemu
w Strzelcach Opolskich, zakupionego ze rodków rz¹du Republiki Federalnej Niemiec i dostarczonego do
odbiorcy za porednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzy¿a i Caritasu. Niew¹tpliwie podziêkowania
nale¿¹ siê tutaj panu pos³owi Helmutowi Padziorowi, który z ramienia
Mniejszoci Niemieckiej stara³ siê,

aby fundusze rz¹du niemieckiego
przeznaczone by³y na cele medyczne, zw³aszcza na zakup nowoczesnej
aparatury.
- Ale to niejedyny kierunek wsparcia
preferowany przez Mniejszoæ Niemieck¹. Swego czasu wspomagalimy równie¿ infrastrukturê wodoci¹gow¹  doda³ Helmut Padzior podczas oficjalnego przekazania ostatnio zakupionego videobronchoskopu
cd. na str. 2

szanym przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. W protecie wezm¹ udzia³
równie¿ przedstawiciele strzeleckiego szpitala i Powiatu Strzeleckiego,
podobnie jak i innych powiatów,
zgodnie z ustaleniami Zgromadzenia
Ogólnego Zwi¹zku Powiatów Polskich, które odby³o siê w marcu br.

Owiadczenie
Serdecznie przepraszam wszystkich, którzy poczuli siê dotkniêci czasowym zdjêciem god³a pañstwowego znad wejcia do siedziby starostwa strzeleckiego. Dorabianie do tego incydentu ideologii narodowej jest nadu¿yciem.
Gerhard Matheja
Starosta Strzeleckiego

Nowoæ na Trakcie Porodowym

Przeczytaj!
* Sesja Rady Powiatu
* Nasz¹ si³¹ - si³a natury
* Oferta edukacyjna LO
w Zawadzkiem
* Znajd pracê dla siebie

Witajcie we
wspólnej Europie

Po Odzie do radoci przyszed³ czas na odê do rzeczywistoci. Jaka bêdzie ta europejska rzeczywistoæ?
Wielu Polaków wi¹¿e z cz³onkostwem du¿e nadzieje, czêæ ma
mnóstwo obaw.
Czy cz³onkostwo przyniesie nam
wiêcej korzyci ni¿ strat? Czy Polacy wykorzystaj¹ pieni¹dze z europejskich funduszy? Czy Polska bêdzie
zdana na ³askê lub nie³askê urzêdników z Brukseli? Czy dziêki Unii Europejskiej poprawi siê sytuacja w naszym kraju - zmniejszy siê bezrobocie, korupcja zostanie ograniczona, a
Polacy stan¹ siê zamo¿niejsi?
Ta noc z pi¹tku na sobotê mia³a
byæ dat¹ niezwyk³¹, kiedy to nast¹piæ mia³ prze³om w naszej historii.
Jestem wiadoma, i¿ nie szybko dane
mi bêdzie uczestniczyæ w tak wa¿nych z punktu widzenia historii Polski i Europy, wydarzeniach.
Data 1 maja wykorzystywana
by³a jako zaklêcie, które mia³o spowodowaæ nadejcie lepszych czasów
dla nas wszystkich: m³odzie¿y, bezrobotnych, pielêgniarek, emerytów i
wszystkich bardziej lub mniej przeciêtnych Europejczyków.
Po dziesiêciu latach starañ i przygotowañ, Polska sta³a siê cz³onkiem Unii
Europejskiej.
Wraz z ni¹ do Unii przyst¹pi³o
dziewiêæ innych pañstw europejskich.
To najwiêksze z dotychczasowych
rozszerzenie Unii Europejskiej, która
od soboty 1 maja liczy 25 pañstw.
Wejcie Polski do Unii Europejskiej nie wywo³a rewolucji w ¿yciu
Polaków. Mimo przejciowych trudnoci powinno na d³u¿sz¹ metê
sprzyjaæ wzrostowi stopy ¿yciowej,
zw³aszcza na wsi. Wiele zale¿y jednak od tego, jak sami Polacy wykorzystaj¹ tê szansê - twierdz¹ unijni
eksperci.
£atwiej bêdzie podró¿owaæ, studiowaæ i pracowaæ w innych krajach
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