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Przeczytaj!

Po �Odzie do rado�ci�  przy-
szed³ czas na �odê do rzeczywisto-
�ci�. Jaka bêdzie ta europejska rze-
czywisto�æ?

Wielu Polaków wi¹¿e z cz³on-
kostwem du¿e nadzieje, czê�æ ma
mnóstwo obaw.

Czy cz³onkostwo przyniesie nam
wiêcej korzy�ci ni¿ strat? Czy Pola-
cy wykorzystaj¹ pieni¹dze z europej-
skich funduszy? Czy Polska bêdzie
zdana na ³askê lub nie³askê urzêdni-
ków z Brukseli? Czy dziêki Unii Eu-
ropejskiej poprawi siê sytuacja w na-
szym kraju - zmniejszy siê bezrobo-
cie, korupcja zostanie ograniczona, a
Polacy stan¹ siê zamo¿niejsi?

Ta noc z pi¹tku na sobotê mia³a
byæ dat¹ niezwyk³¹, kiedy to nast¹-
piæ mia³ prze³om w naszej historii.
Jestem �wiadoma, i¿ nie szybko dane
mi bêdzie uczestniczyæ w tak wa¿-
nych z punktu widzenia historii Pol-
ski i Europy, wydarzeniach.

Data 1 maja wykorzystywana
by³a jako zaklêcie, które mia³o spo-
wodowaæ nadej�cie lepszych czasów
dla nas wszystkich: m³odzie¿y, bez-
robotnych, pielêgniarek, emerytów i
wszystkich bardziej lub mniej prze-
ciêtnych Europejczyków.
Po dziesiêciu latach starañ i przygo-
towañ, 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.

Wej�cie Polski do Unii Europej-
skiej nie wywo³a rewolucji w ¿yciu
Polaków. Mimo przej�ciowych trud-
no�ci powinno na d³u¿sz¹ metê
sprzyjaæ wzrostowi stopy ¿yciowej,
zw³aszcza na wsi. Wiele zale¿y jed-
nak od tego, jak sami Polacy wyko-
rzystaj¹ tê szansê - twierdz¹ unijni
eksperci.

£atwiej bêdzie podró¿owaæ, stu-
diowaæ i pracowaæ w innych krajach

Witajcie we
wspólnej Europie

Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych problematyk¹ szkó³
ponadgimnazjalnych i specjal-
nych, dla których organem prowa-
dz¹cym jest Powiat Strzelecki na
otwart¹ debatê, w dniu 11 maja 2004
roku o godz. 16:00 w sali narad Sta-
rostwa Strzeleckiego (II piêtro).

Spotkanie to bêdzie podsumowa-
niem cyklu �Debat w placówkach
o�wiatowych Powiatu Strzeleckiego�.

W ka¿dym z dziewiêciu spotkañ
zorganizowanych w jednostkach or-
ganizacyjnych Powiatu Strzeleckie-
go uczestniczyli: dyrektor, rada pe-
dagogiczna, reprezentacja rodziców
uczniów danej szko³y oraz przedsta-
wiciele organu prowadz¹cego. Celem

zasadniczym cyklu spotkañ w jed-
nostkach o�wiatowych jest wypra-
cowanie wniosków dotycz¹cych kie-
runków dzia³añ i rozwoju placówek
na najbli¿sze lata. W tracie wspólnej
dyskusji przedstawione zosta³y rów-
nie¿ problemy funkcjonowania pla-
cówek o�wiatowych.

Koñcowe ustalenia p³yn¹ce ze
spotkañ zosta³y zebrane w formie
wniosków do wspólnego przedys-
kutowania na debacie podsumowu-
j¹cej, a nastêpnie przedstawione zo-
stan¹ komisji dora�nej powo³anej
przy Radzie Powiatu Strzeleckiego
do opracowania �Projektu Strategii
Powiatu Strzeleckiego wraz z Planem
Rozwoju Lokalnego�.

Taka jest sumaryczna warto�æ
sprzêtu podarowanego w ci¹gu ostat-
nich 13 lat szpitalowi powiatowemu
w Strzelcach Opolskich, zakupione-
go ze �rodków rz¹du Republiki Fe-
deralnej Niemiec i dostarczonego do
odbiorcy za po�rednictwem Niemiec-
kiego Czerwonego Krzy¿a i Carita-
su. Niew¹tpliwie podziêkowania
nale¿¹ siê tutaj panu pos³owi Helmu-
towi Pa�dziorowi, który z ramienia
Mniejszo�ci Niemieckiej stara³ siê,

Przyjd� na debatê!

Prawie 2 180 000 z³otych
w ci¹gu 13 lat

aby fundusze rz¹du niemieckiego
przeznaczone by³y na cele medycz-
ne, zw³aszcza na zakup nowoczesnej
aparatury.
- Ale to niejedyny kierunek wsparcia
preferowany przez Mniejszo�æ Nie-
mieck¹. Swego czasu wspomagali-
�my równie¿ infrastrukturê wodoci¹-
gow¹ � doda³ Helmut Pa�dzior pod-
czas oficjalnego przekazania ostat-
nio zakupionego videobronchoskopu

Kompleks kulturowo-przyrodniczy
wokó³ Góry �w. Anny uzyska³ sta-
tus pomnika historii. Tym samym
znalaz³ siê na li�cie 25 najwa¿niej-
szych polskich obiektów historycz-
nych. Wniosek o wpisanie go na li-
stê najwa¿niejszych zabytków w
Polsce zosta³ z³o¿ony przez woje-

Góra �w. Anny pomnikiem historii

wodê opolskiego i wojewódzkiego
konserwatora zabytków w styczniu
2003 r., natomiast dokument potwier-
dzaj¹cy nadanie takiego statusu ode-
bra³ na Wawelu 18 kwietnia o. Jozafat
Goly, gwardian zakonu franciszkanów
na Górze �w. Anny.

cd. na str. 2

O�wiadczenie

Serdecznie przepraszam wszystkich, którzy poczuli siê dotkniêci czaso-
wym zdjêciem god³a pañstwowego znad wej�cia do siedziby starostwa strze-
leckiego. Dorabianie do tego incydentu ideologii narodowej jest nadu¿yciem.

Gerhard Matheja
Starosta Strzeleckiego

pod takim has³em 12 maja odbêdzie
siê w Warszawie demonstracja szpi-
tali powiatowych, szpitali woje-
wódzkich oraz wszelkich innych or-
ganizacji i instytucji dzia³aj¹cych na
rzecz pacjentów. Bêdzie to protest
przeciwko polityce zdrowotnej rz¹-
du i zani¿onym kontraktom wymu-

�WSPÓLNIE W OBRONIE
PACJENTÓW�

szanym przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. W prote�cie wezm¹ udzia³
równie¿ przedstawiciele strzeleckie-
go szpitala i Powiatu Strzeleckiego,
podobnie jak i innych powiatów,
zgodnie z ustaleniami Zgromadzenia
Ogólnego Zwi¹zku Powiatów Pol-
skich, które odby³o siê w marcu br.
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Nowy sprzêt ju¿ na oddziale

Nowo�æ na Trakcie Porodowym


