
10,9 milionów z³otych trafi na Opolszczyznê z pomocy rz¹dowej. Premier Tusk zapowie-
dzia³, ¿e pokrycie strat spowodowanych klêsk¹ bêdzie 100 % i co wa¿ne - dotyczyæ bêdzie
zarówno osób, których domy by³y ubezpieczone, jak i nieubezpieczonych. Premier pod-
pisa³ te¿ 19 sierpnia rozporz¹dzenie o szczególnych warunkach odbudowy, remontów i
rozbiórek uszkodzonych domów - m.in. remont nie bêdzie musia³ byæ zg³oszony a przy
odbudowie sk³adanie szczegó³owego projektu zast¹pi szkic

RZ¥DOWA  POMOC
DLA  POSZKODOWANYCH

Poniedzia³ek, 18 sierpnia. Czwar-
ty dzieñ po tr¹bie powietrznej, jaka
przesz³a nad powiatem strzeleckim.
Trwa³a kilkana�cie minut, ale znisz-
czenia s¹ ogromne: w Sieroniowicach,
Balcarzowicach, B³otnicy Strzeleckiej
i Zimnej Wódce. Tragedia. Tylko tak
mo¿na to opisaæ. A przecie¿ to s³owo
i tak nie jest w stanie oddaæ tego, co
rzeczywi�cie siê sta³o: ani prze¿yæ
mieszkañców, ani strat materialnych,
ani obaw o jutro.

Krajobraz po tornadzie
Ka¿dy z nich ma do opowiedze-

nia swoj¹ w³asn¹ historiê.
Na przyk³ad tak¹, któr¹ opowia-

da starsza pani. � Mia³am ciê¿kie
¿ycie, wiele razy zastanawia³am siê,
czy jest Bóg, a je�li jest, dlaczego mnie
tak do�wiadcza. Ale jak patrzê na te
ponad 70 lat, które prze¿y³am, to
mimo wszystko, by³o wiêcej tego
dobrego ni¿ z³ego. M¹¿ wyszed³ z
raka, uda³o mi siê dzieci wychowaæ,
uda³o mi siê gospodarkê utrzymaæ.
Ale tego, co teraz siê sta³o, chyba nie

przetrzymam. To ju¿ ponad moje si³y.
¯a³ujê, ¿e drzwi zamknê³am na klucz.
Gdyby wiatr mnie porwa³ razem ze
wszystkim � ju¿ nie musia³abym
przez to przechodziæ

Ile posesji i mieszkañców � tyle
¿yciowych dramatów.

Byle tylko kto� chcia³ wys³uchaæ.
I podtrzymaæ na duchu. Te s³owa pa-
daj¹ w wielu rozmowach, które prze-
prowadzi³am. Bo, jak twierdz¹ nie-
którzy, tego im brakuje.

dok. na str. 4,5

Szanowni Pañstwo!
 
w pi¹tek, 15 sierpnia bie¿¹cego roku cztery miejscowo�ci naszego powiatu
zosta³y spustoszone przez tr¹bê powietrzn¹. Wiatr uszkodzi³ setki budyn-
ków, z których kilkadziesi¹t zosta³o zniszczonych zupe³nie lub nadaje siê
do wyburzenia.
Wielu mieszkañców Balcarzowic, B³otnicy Strzeleckiej, Sieroniowic i Zim-
nej Wódki pozbawionych zosta³o nie tylko dachu nad g³ow¹, ale dorobku
ca³ego ¿ycia.
Straty szacujemy na co najmniej 60 000 000 z³otych!
Apelujê do Pañstwa o pomoc i wsparcie dla tak dotkliwie pokrzywdzo-
nych przez kaprys przyrody mieszkañców naszego powiatu. Wspólnie
mo¿emy zapewniæ im szansê na nowy start w ¿ycie i wspomóc w tym
tragicznym momencie.
Pañstwa wsparcie prosimy kierowaæ na poni¿ej wskazany numer konta
bankowego:
 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:
�TORNADO 2008�

Bank Spó³dzielczy w Le�nicy, oddz. Strzelce Opolskie
56 8907 1089 2002 0090 0007 0031
 
 
DLA JEDNOSTEK SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO:
z dopiskiem �pomoc dla ofiar tr¹by powietrznej�:

Bank Spó³dzielczy w Le�nicy, oddz. Strzelce Opolskie
63 8907 1089 2002 0090 0007 0002  
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