Rocznica na Górze w. Anny
wiadomoci naszego narodu, a pamiêæ o nich nale¿y przekazywaæ kolejnym, m³odym pokoleniom. Za dokumentowanie powstañ - z ca³¹ z³o¿onoci¹ historii tych ziem - nale¿y
pozostawiæ naukowcom. Pamiêtamy,
¿e nie ma jednej wspólnej prawdy dla
mieszkañców naszego regionu. Szanujemy ten fakt.

2 maja obchodzono 87. rocznicê
wybuchu III Powstania l¹skiego na
Górze w. Anny. W uroczystoci
uczestniczy³o kilkaset osób. Oficjalna czêæ obchodów zorganizowana
zosta³a przed bazylik¹ na Górze w.
Anny, a pod pomnikiem Czynu Powstañczego odby³ siê apel poleg³ych
i z³o¿enie kwiatów.
I mimo wielu piêknych s³ów, jakie wówczas pad³y  nie oby³o siê
bez incydentów.
- Zwanione wtedy strony dzi ze
sob¹ wspó³pracuj¹ dla dobra tej ziemi. Trzeba do doceniæ i szanowaæ 
mówi³ wojewoda Ryszard Wilczyñski.
Marsza³ek Józef Sebesta mówi³:
- Dzi, ponad 80 lat po tych wy-

darzeniach wiemy, ¿e formu³owanie
jednoznacznych ocen i tworzenie jedynie s³usznej historii to czas bezpowrotnie miniony. Powstania l¹skie powinny na trwa³e pozostaæ w

Witaj Maj, Trzeci Maj

Obchody 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczê³y siê
tradycyjn¹ msz¹ wiêt¹ w intencji Ojczyzny, odprawion¹ w kociele pw. w.
Wawrzyñca.
Po niej korowód z³o¿ony z orkiestry stra¿ackiej, pocztów sztandarowych,
w³adz gminy, powiatu i województwa oraz zaproszonych goci i mieszkañców Strzelec Opolskich przemaszerowa³ pod pomnik l¹skiej Piety - powiêcony ofiarom wojen i przemocy, pod którym z³o¿ono kwiaty.
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* Ile na rehabilitacjê?
* Kto ukrad³ Maibaum w Kad³ubie?
* Wiosenne rajdy
* Oferty pracy

Matura 2008

Szanuj¹ jednak nie wszyscy.
ONR-owcy znów, jak przed rokiem i
dwoma laty, wyci¹gnêli rêce w
rzymskim salucie. Tym razem jednak zostali zatrzymani przez policjê. Ale pojawi³y siê te¿ transparenty z mog¹cymi budziæ niepokój napisami, zarówno te trzymane przez
m³odych ludzi, jak i ten, trzymany
przez starszych panów.
To wszystko niegrone, powiecie Pañstwo? Mo¿e tak jest w istocie. Dla mnie wszystkie skrajne zachowania s¹ niepokoj¹ce. Zw³aszcza
w takim miejscu jak Góra w. Anny.
5 maja, pierwszy dzieñ matur w LO im. Mieszka I w Zawadzkiem
Najpierw 15 pytañ zwi¹zanych z opublikowanym w Rzeczpospolitej materia³em publicystycznym o blogach, potem  wypracowanie na wybrany temat.
Pisemnym egzaminem z jêzyka polskiego zacz¹³ siê 5 maja tegoroczny maraton
maturalny, który trwaæ ma do koñca miesi¹ca.
dok. na str. 4
Wed³ug Amerykañskiego Stowarzyszenia Medycznego ból jest pi¹tym objawem ¿yciowym po wartoci cinienia têtniczego krwi, czêstoci akcji serca,
liczbie oddechów i temperaturze. Równoczenie jest jedn¹ z najczêciej odczuwanych dolegliwoci. Ostre dolegliwoci bólowe w wielu wypadkach, oprócz
towarzysz¹cego im niepokoju, wyranie obni¿aj¹ jakoæ ¿ycia, czêsto wrêcz
uniemo¿liwiaj¹ pacjentowi funkcjonowanie.

Absolutorium
dla Zarz¹du
Powiatu
- jednog³onie
30 kwietnia odby³a siê XVIII sesja Rady Powiatu. G³ówne tematy to:
sprawozdanie z realizacji bud¿etu w
2007 roku, podjêcie uchwa³y o absolutorium dla Zarz¹du Powiatu oraz
sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeñstwa
w powiecie.
Rada Powiatu Strzeleckiego na
podstawie opinii Komisji Rewizyjnej oraz opinii Sk³adu Orzekaj¹cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej jednog³onie udzieli³a absolutorium Zarz¹dowi Powiatu za realizacjê bud¿etu w 2007 roku.
W dyskusji nad sprawozdaniem
radny Jan Bogusz podkreli³, ¿e wykonanie bud¿etu nie budzi zastrze¿eñ, aczkolwiek mo¿na mieæ pewne
uwagi do realizacji niektórych zadañ
na drogach powiatowych. Radny Stanis³aw Tubek pyta³ o niewykorzydok. na str. 2

Szpital bez bólu
Przez dwa lata w piêciu
szpitalach na Opolszczynie wdra¿any by³ pilota¿owo program leczenia bólu.
Jednym z nich by³ szpital
strzelecki, który od 18
kwietnia szczyci siê certyfikatem, potwierdzaj¹cym,
¿e w tej placówce wyj¹tkowo dba siê o samopoczucie pacjenta: o jego samopoczucie, ale te¿ o szybszy powrót do normalnego funkcjonowania. Wyeliminowanie albo zmniejszenie bólu, np. pooperacyjnego, to równie¿ ograniczanie mo¿liwoci powstania
powik³añ pooperacyjnych,
a do nich mo¿e doprowadziæ silny ból po zabiegu.
Program
pilota¿owy
wprawdzie siê skoñczy³,
ale to nie oznacza koñca
walki z bólem. Wrêcz przeciwnie.
Koordynator projektu doktor Bogdan Zgoda
z certyfikatem Szpital bez bólu

dok. na str. 4

