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W minion¹ sobotê, dok³adnie
rok po tragicznych zdarzeniach z
15 sierpnia 2008 r., mieszkañcy
Balcarzowic, B³otnicy Strzeleckiej,
Sieroniowic, Kopaniny, Zimnej
Wódki i innych miejscowo�ci znisz-
czonych przez tr¹bê powietrzn¹
spotkali siê, by upamiêtniæ tamte
chwile.

Uroczysto�ci rozpoczê³y siê od-
s³oniêciem tablicy-obelisku przypo-
minaj¹cego o wydarzeniach sprzed
roku. Tablica zosta³a po�wiêcona
przez arcybiskupa Alfonsa Nossola,
a ods³oniêta przez Wojewodê Opol-
skiego, Marsza³ka Województwa
Opolskiego, Starostê Strzeleckiego
oraz Burmistrzów Strzelec Opolskich
i Ujazdu. Nastêpnie so³tysi zniszczo-
nych wsi wkopali m³ode drzewo w
miejsce wielkiego dêbu rosn¹cego nie-
opodal ko�ció³ka �w. Krzysztofa.
Ogromne korzenie starego dêbu mo¿-
na zobaczyæ obok, to bardzo wymow-
ne wspomnienie tamtych chwil. Msza
dziêkczynna zgromadzi³a wielu

Ca³kowita  warto�æ inwestycji : 1.345.000z³ brutto;
Dotacja z MSWiA : 894.877z³ brutto;
Projektant: �Bipromag 1�  ul. Toszecka 99 Gliwice
Wykonawca: Zak³ad Ogólnobudowlany �GERLIC� ul. Oleska 28 42-700 Lu-
bliniec

Harmonogram przebiegu inwestycji :
1. 3.10.2008 � zlecenie prac projektowych
2. 31.10.2008 � odbiór dokumentacji projektowej
3. 17.11.2008 � og³oszenie przetargu na wykonanie sali gimnastycznej
4. 22.12.2008 � podpisanie umowy na wykonanie sali gimnastycznej
5. 11.03.2009 � wmurowanie kamienia wêgielnego pod buduj¹c¹ siê salê gim

  nastyczn¹
6. 22.05.2009 � podpisanie umowy o dotacji z MSWiA
7. 22.07.2009 � zakoñczenie prac budowlanych

W dniu 14 sierpnia 2009r. w za-
bytkowym parku w B³otnicy Strze-
leckiej, który zosta³ zniszczony przez
tornado w ubieg³ym roku, posadzono
5 kolejnych drzew. S¹ to trzy 3,5 me-
trowe dêby kolumnowe oraz dwa trzy-
metrowe buki czerwonolistne.

Drzewa zosta³y ufundowane
przez Margrit Hrabinê Strachwitz,
Towarzystwo Hanzeatyckie z Soest i
Witolda Potwora. W sadzeniu drzew
udzia³ brali fundatorzy, Burmistrz
Strzelec Opolskich, Starosta Strzelecki
i radni Rady Miejskiej.

Nie s¹ to pierwsze drzewa posa-
dzone w przypa³acowym parku.
Wcze�niejszymi fundatorami nasa-
dzeñ by³a firma Kronospan, dziêki
której park wzbogaci³ siê o 4 okaza³e
dêby oraz Maksymilian Glomb, któ-
ry podarowa³ piêkny klon.

Ubieg³oroczna tr¹ba powietrzna
poczyni³a niepowetowane straty w
zabytkowym parku przy pa³acu w
B³otnicy Strzeleckiej. Ca³kowitemu
zniszczeniu uleg³o 800 drzew. By³o
w�ród nich wiele cennych okazów, jak
chocia¿by piêkne dêby kolumnowe,
czy ponad stuletnie �pomnikowe�
buki.

Odwiedzaj¹c 13 sierpnia B³otni-
cê, Premier Donald Tusk obejrza³ te¿
zniszczony park. Wzruszony stwier-
dzi³, ¿e to jedyny smutny element jego
wizyty. Zdajê sobie sprawê � powie-
dzia³ � ¿e drzew nie da siê odbudo-
waæ, tak jak domów, w ci¹gu roku, ¿e
na to potrzeba wielu lat.
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W rocznicê tornada

mieszkañców zniszczonych miejsco-
wo�ci. Wszyscy modlitw¹ dziêkowali
za pomoc i wsparcie, którego do�wiad-
czyli w trudnych chwilach, za to, ¿e

w ci¹gu minionego roku tak wiele uda-
³o siê zrobiæ, a wioski piêkniej¹ z dnia
na dzieñ.
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Szko³a
w B³otnicy Strzeleckiej

ma now¹ salê

Premier Donald Tusk, Dyrektor Joanna Gawlik i Burmistrz Tadeusz Goc.

Tak by³o po tornadzie

Nowa sala gimnastyczna  przy szkole podstawowej

Uroczystego po�wiêcenia tablicy dokona³ Arcybiskup Alfons Nossol

Nowe drzewa w b³otnickim parku

Od lewej: Maksymilian Glomb, Margrit Strachwitz i Alfons Schnura.

Donald Tusk ogl¹da park w towarzystwie Tadusza Goca i Teresy Smoleñ

Nowa sala gimanstyczna
w szczegó³ach

Powierzchnia ca³kowita sali

gimnastycznej z zapleczem:

329,2 m2

Kubatura ca³kowita sali + zaple-

cze:   2606 m3

Kubatura samej sali:   2064 m3

Parametry areny sali gimna-

stycznej:

Szeroko�æ :    10,96 m

D³ugo�æ:    20,90 m

Wysoko�æ :      9,15 m

Powierzchnia:     229 m2

- pod³oga sportowa

To by³o prawdziwe �wiêto w
B³otnicy Strzeleckiej. Otwarcie
nowej, piêknej sali gimnastycznej
w równie piêknej i presti¿owej
oprawie.

W minionych latach uczniowie
æwiczyli w budynku starej szko³y w
bardzo, ale to bardzo skromnych wa-
runkach. Ten budynek zesz³oroczne
tornado dos³ownie zmiot³o.

Decyzjê o budowie sali od pod-
staw podjêto natychmiast po katakli-
zmie. Po opracowaniu projektu przez
gliwicki �Bipromag 1�i przeprowa-
dzeniu przetargu, w grudniu 2008 roku
burmistrz Tadeusz Goc podpisa³ umo-
wê z wykonawc¹, firm¹ �Gerlic� z
Lubliñca. Prace przy budowie sali
przebiega³y sprawnie i zakoñczy³y siê
ju¿ w lipcu br.

Budynek sali wraz z zapleczem
ma 330 m2 powierzchni i 2600 m3
kubatury. Parametry areny sali gim-
nastycznej wynosz¹: szeroko�æ 10,96
m, d³ugo�æ: 20,90 m, wysoko�æ: 9,15
m, ca³o�æ pokryta jest specjalistyczn¹
pod³og¹ sportow¹. Ca³kowita  war-
to�æ inwestycji to 1.345.000z³, z cze-
go 895.000 z³ stanowi dotacja z Mi-
nisterstwa Spraw Wewnêtrznych i
Administracji.

Jak mówi Dyrektor szko³y Pani
Joanna Gawlik � dziêki nowej sali gim-
nastycznej szko³a bêdzie mog³a w pe³ni
realizowaæ tre�ci nauczania wychowa-

nia fizycznego, a dzieci bêd¹ mog³y
trenowaæ nowe dyscypliny sportowe.
Dyrektorka dziêkujê w³adzom gminy,
rz¹dowi, darczyñcom oraz mieszkañ-
com B³otnicy i uczniom szko³y, ka¿-
demu, kto przyczyni³ siê do powsta-
nia tego obiektu. Szczególne podziê-
kowania kieruje do Pana Joachima
Spyry, który ogromnie pomóg³ przy
zagospodarowaniu terenu wokó³ Sali
i szko³y.

Uroczyste otwarcie obiektu od-
by³o siê 13 sierpnia br. w przed rocz-
nic¹ przej�cia nad B³otnic¹ tr¹by po-
wietrznej. Pod �przewodem� Premie-
ra Donalda Tuska przybyli ministro-
wie, europos³anka, w³adze wojewódz-
twa, powiatu, gminy (szczegó³y na str.
3). Po przeciêciu wstêgi salê po�wiê-
ci³ ksi¹dz Jan Czekañski, a nastêpnie
Premier ods³oni³ pami¹tkow¹ tablicê.
Ca³a uroczysto�æ przeplatana by³a
wystêpami artystycznymi uczniów
szko³y.

Donald Tusk zebra³ liczne dowo-
dy wdziêczno�ci i sympatii od strze-
leckich w³adz, dyrekcji szko³y oraz
mieszkañców wioski. Wszyscy zdaj¹
sobie sprawê, ¿e bez rz¹dowego dofi-
nansowania gminie trudno by³oby
ud�wign¹æ koszty inwestycji.
Wizyta Premiera na otwarciu sali gim-
nastycznej w B³otnicy Strzeleckiej
by³a wielk¹ nobilitacj¹ dla uczniów
szko³y i lokalnej spo³eczno�ci.
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