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W dniu 1 sierpnia 2002 miasto
Werl otrzyma³o szansê wspó³dzia³a-
nia w miêdzysamorz¹dowym projek-
cie modelowym �Samodzielna szko-
³a�. Projekt, który mia³ na celu inten-
sywne wsparcie szkó³, zakoñczy³ siê
w dniu 31 lipca 2008 roku. Nowe pra-
wo o�wiatowe landu Nadrenii-Pó³-
nocnej Westfalii zak³ada samodzieln¹
odpowiedzialno�æ ka¿dej ze szkó³ za
jako�æ oraz poszerzanie zakresu za-
jêæ lekcyjnych oraz pracy szkolnej.
Szko³y odpowiedzialne za nauczanie
we w³asnej placówce rozwijaj¹ m.in.
warunki oraz perspektywy w³asnych
profili. Aby wspieraæ szko³y w tym
procesie, rz¹d landu postanowi³ na-
wi¹zaæ porozumienia o wspó³pracy
w ramach projektu �Samodzielna
szko³a� w ca³ym landzie.

Wydzia³ Edukacji powiatu Soest
otworzy³ region o�wiatowy, któremu
przewodniczy³a grupa wiod¹ca pro-
jektu �Pro edukacja�. Gremium sk³a-
daj¹ce siê przedstawicieli wydzia³u
edukacji w ramach �biura o�wiatowe-
go� opracowa³o propozycje zaradze-
nia skutkom ni¿u demograficznego

Lokalny Sojusz dla Szko³y � rozwój
regionu o�wiatowy Powiat Soest

oraz zmian prawa.
Rada Powiatu w dniu 10 kwiet-

nia 2008 postanowi³a przy³¹czyæ siê
do inicjatyw landowej i zapocz¹tko-
waæ region o�wiatowy Powiatu So-
est. Starosta Eva Irrgang, burmistrz
miasta Werl Michael Grossmann oraz
minister szkolnictwa Nadrenii-Pó³-
nocnej Westfalii Barbara Sommer w
dniu 23 czerwca 2008 w Düsseldor-
fie podpisali porozumienie o regio-
nalnej sieci edukacyjnej w powiecie
Soest. Nadrzêdnym celem jest mo¿-
liwie najlepsze indywidualne wspar-
cie dzieci i m³odzie¿y. Jest to mo¿li-
we dziêki wzmocnieniu dopracowa-
nego systemu doradztwa i wsparcia
we wszystkich 130 szko³ach. W po-
wiecie Soest do dyspozycji byæ po-
winni regionalni eksperci, którzy
�wiadcz¹ tzw. us³ugi edukacyjne, tj.
centra pomocy m³odzie¿y, izby rze-
mie�lnicze, rzemie�lnicy oraz agen-
cje pracy. Trzy instytucje wspieraj¹
d¹¿enie do wyznaczonych celów:
Regionalna Konferencja Edukacyjna,
powiat prowadz¹cy oraz Regionalne
Biuro O�wiatowe starostwa w Soest.

Oprócz informacji nt. postêpów roz-
wojowych szkó³ bêd¹cych samo-
dzielnymi pod wzglêdem odpowie-
dzialno�ci, szko³y maj¹ mo¿liwo�æ
zasiêgniêcia informacji u specjalistów
podczas wielu warsztatów. Takie in-
formacje to warunek do dyskusji w
gronie szkó³, jak równie¿ podstawa
do podjêcia decyzji o dobrowolnym
udziale w regionie o�wiatowym.
Powiat prowadz¹cy wraz z Regio-
nalnym Biurem O�wiatowym staro-
stwa w Soest za cel objê³y rozwój
programu kszta³cenia szkolnego, na
czele z systemowymi zajêciami lek-
cyjnymi. Regionalna Konferencja
Edukacyjna jako nadrzêdny organ
ustawodawczy ma za zadanie stwa-
rzaæ impulsy do rozwoju regionu
o�wiatowego. Na jesieni bie¿¹cego
roku zaplanowano stopniow¹ rozbu-
dowê sieci edukacyjnej. W poszcze-
gólnych grupach koordynowane i
zbierane bêd¹ oferty edukacyjne, któ-
re maj¹ za zadanie zapewniæ miesz-
kañcom pomoc i orientacjê na rynku
edukacyjnym.

T³um. Joanna Koszela

Po latach wspinania siê po schodach na pierwsze piêtro starostwa wszy-
scy, którzy musieli zap³aciæ cokolwiek w kasie naszego urzêdu mog¹ odetchn¹æ
z ulg¹: koniec wêdrówek. Wszystkie op³aty mo¿na ju¿ uiszczaæ na parterze,
zaraz przy wej�ciu.
Kasa czynna jest: w poniedzia³ek od 8.10 do 16.00, od wtorku do pi¹tku w
godz. od 7.40 do 15.30; przerwy w pracy kasy: 11.00 - 11.15 i 14.30 - 14.45.

Kasa ju¿ na parterze

Mieszkañcy dwóch zaprzyja�nionych powiatów powinni wiedzieæ o sobie jak najwiêcej. Wra-
camy do rozpoczêtego w ubieg³ym roku cyklu �Poznajemy partnerski powiat Soest�

W Kolonowskiem, Izbicku i
Uje�dzie juz cczieraj¹ rêce z rado�ci:
bêdzie kasa na gminn¹ kanalizacjê.

Wszystko dziêki dobrze przy-
gotowanym projektom i wnioskom
o dofinansowanie z funduszy unij-
nych. Gdyby nie te �rodki - skromne
bud¿ety gmian z naszego powiatu nie
by³yby w stanie ud�wign¹æ takich
zadañ, których koszt w tych trzech
gminach wyniesie 21 milionów z³o-
tych. Najwiêksza pulê dostanie gmi-
na Kolonowskie � 9 milionów z³o-
tych. Warto przy tym dodaæ ¿e wnio-
sek tego samorz¹du zdoby³ naj-

Bêdzie kanalizacja
w naszych gminach

wieksz¹ ilo�æ punktów w rankingu
wniosków z³o¿onych w ramach tego
naboru. O pieni¹dze z Regionalnego
Programu Operacyjnego stara³o siê 19
samorz¹dów z Opolszczyzny. Osta-
tecznie urz¹d marsza³kowski przy-
zna³ pieni¹dze dwunastu z nich;
w�ród tych, które nie zosta³y zakwa-
lifikowane do unijnego dofinansowa-
nia znalaz³a siê gmina Le�nica. Posta-
nowiono jednak, ¿e bêdzie siê odwo-
³ywaæ od tej decyzji.

Gmna Ujazd otrzyma 7 milio-
nów, a gmina Izbicko � 5 milionów
z³otych.

�nieg, zaspy, codzienne od�nie¿a-
nie. Zima wróci³a. Niestety � wes-
tchnie w tym miejscu wielu kierow-
ców i wielu pieszych, ciesz¹cych siê
nie tak dawno, ¿e wszelkie niezamie-
rzone po�lizgi maj¹ ju¿ za sob¹.

O to, by do nich, mimo �niegu i
lodu, nie dochodzi³o, dbaj¹ na drogach
powiatowych trzy firmy: do strze-
leckiego PUKiM-u nale¿y od�nie¿a-
nie ulic i chodników w mie�cie (oczy-
wi�cie tych, które s¹ w gestii Powiatu
Strzeleckiego); firma WIR-BRUK,
równie¿ ze Strzelec, zajmuje siê utrzy-
maniem w dobrym stanie dróg powia-
towych w gminie Le�nica, Ujazd i czê-
�ci Jemielnicy; drug¹ czê�æ dróg w tej
gminie, gminie Izbicko, Kolonowskie
i czê�ci gminy Strzelce Opolskie
sprz¹ta firma GABART z Izbicka.

Czy firmy uprz¹taj¹ �nieg i oblo-
dzenie skutecznie � rankiem spraw-
dzaj¹ pracownicy Wydzia³u Dróg Po-
wiatowych.

Przy okazji przypominamy, ¿e
sprz¹tanie �niegu i lodu nale¿y do obo-
wi¹zków wszystkich w³a�cicieli po-
sesji, równie¿ indywidualnych.

Zdjêcie zosta³o zrobione na trasie
Strzelce - Dolna 16 lutego.

Zima wróci³a

W okresie oko³o�wi¹tecznym w
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Strzelcach Opolskich dokonano wy-
miany nawierzchni w sali gimnastycz-
nej. Po zakoñczeniu ferii zimowych
zajêcia z wychowania fizycznego od-
bywaj¹ siê wed³ug planu i ju¿ w
pierwszym dniu da³o siê zauwa¿yæ
pozytywne efekty tego remontu.

Podwójnie k³adzione legary pod
wyk³adzin¹ spowodowa³y, i¿ jest ona
nieco twardsza, dziêki czemu ³atwiej-

sze sta³o siê dla ucznia wykonywa-
nie podstawowych æwiczeñ z gier ze-
spo³owych np. koz³owanie pi³ki. Po-
nadto inny dobór kolorystyki na-
wierzchni spowodowa³, ¿e na sali
gimnastycznej jest ja�niej oraz lepiej
widoczne s¹ boiska do poszczegól-
nych gier zespo³owych.

Przy okazji wykonywanego re-
montu sala zosta³a doposa¿ona w
nowe trybuny.

(jw)

Parkiet po liftingu

KRUS, zgodnie ze swym ustawo-
wym obowi¹zkiem, zapewnia rolnikom
uprawnionym do �wiadczeñ Kasy mo¿-
liwo�ci korzystania z rehabilitacji lecz-
niczej. Jest ona organizowana w formie
21-dniowych turnusów, prowadzonych
we w³asnych Centrach lub O�rodkach
Rehabilitacji Rolników KRUS oraz za-
k³adach rehabilitacji leczniczej, z któ-
rymi Kasa wspó³pracuje.

G³ównym celem rehabilitacji pro-
wadzonej w KRUS jest zapobieganie nie-
pe³nosprawno�ci lub ograniczenie jej do
poziomu umo¿liwiaj¹cego ubezpieczo-
nemu dalsze wykonywanie pracy w go-
spodarstwie rolnym, a w przypadku
osób, które zdolno�æ do pracy w go-
spodarstwie ju¿ utraci³y - jej przywró-
cenie, o ile tylko jest to mo¿liwe, w
wyniku leczenia i rehabilitacji.

Z rehabilitacji leczniczej realizowa-
nej za po�rednictwem KRUS mog¹ ko-
rzystaæ osoby zagro¿one ca³kowit¹ nie-
zdolno�ci¹ do pracy w gospodarstwie

Rehabilitacja lecznicza rolników
rolnym, albo uznane okresowo za ca³-
kowicie niezdolne do pracy w gospo-
darstwie rolnym, ale rokuj¹ce odzyska-
nie tej zdolno�ci w wyniku leczenia i
rehabilitacji. Musz¹ one jednak spe³-
niaæ okre�lone kryteria dotycz¹ce wie-
ku i zasad podlegania ubezpieczeniu spo-
³ecznemu rolników. W zwi¹zku z tym
na turnusy rehabilitacyjne kierowane
s¹ osoby, które nie ukoñczy³y 60 lat
(kobiety) i 65 lat (mê¿czy�ni) oraz spe³-
niaj¹ jeden z nastêpuj¹cych warunków:
1. podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecz-
nemu rolników z mocy ustawy w pe³-
nym zakresie,
2. podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadko-
wemu, chorobowemu i macierzyñskie-
mu na wniosek w pe³nym zakresie nie-
przerwanie co najmniej przez 18 mie-
siêcy przed z³o¿eniem wniosku o reha-
bilitacjê lecznicz¹ (okres ten nie jest
wymagany, gdy osoba uleg³a wypadko-
wi przy pracy rolniczej),
3. maj¹ ustalone prawo do okresowej

renty rolniczej z tytu³u niezdolno�ci do
pracy, je¿eli zachowa³y zdolno�æ do
samodzielnej egzystencji.

Z rehabilitacji leczniczej mo¿na
korzystaæ nie czê�ciej ni¿ co 12 mie-
siêcy. Osobom, które maj¹ ustalone
prawo do zasi³ku chorobowego z tytu³u
czasowej niezdolno�ci do pracy trwaj¹-
cej ponad 180 dni, a tak¿e osobom
maj¹cym ustalone prawo do okresowej
renty rolniczej z tytu³u niezdolno�ci do
pracy w gospodarstwie rolnym mo¿na
przyznaæ �wiadczenie zdrowotne, jakim
jest rehabilitacja, ponownie po up³y-
wie 6 miesiêcy od dnia zakoñczenia
poprzedniej rehabilitacji.

Ka¿dorazowo �wiadczenie to przy-
znawane jest na wniosek lekarza usta-
laj¹cego wskazania do odbycia rehabi-
litacji. Do wniosku musz¹ byæ do³¹czo-
ne niezbêdne badania, zlecone przez
lekarza. Wype³niony wniosek, który
sw¹ wa¿no�æ zachowuje 6 miesiêcy, rol-

dok. na str. 8


