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POWIAT STR Z E LE C K I

Wa¿ne dla mieszkañców gminy Strzelce Opolskie i gminy Ujazd
Szanowni Pañstwo, Drodzy Mieszkañcy!
Mieszkañców naszej gminy dotknê³a najwiêksza od lat tragedia. W B³otnicy Strzeleckiej dotkniêtych kataklizmem zosta³o 80 rodzin, straty ponios³o wiele gospodarstw. Pozrywane dachy, uszkodzone mury, okna bez
szyb, powalone drzewa to skutki tr¹by powietrznej, która przesz³a przez
B³otnicê w pi¹tkowe popo³udnie. Wie pozbawiona zosta³a pr¹du i wody.
Na pomoc mieszkañcom natychmiast ruszy³y gminne jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Zg³osi³y siê równie¿ jednostki z okolicznych gmin
oraz z Opola. Ponad 150 stra¿aków ochotników wspólnie z mieszkañcami
przyst¹pi³o do usuwania zniszczeñ i zabezpieczenia mienia.
Szczególn¹ opiek¹ otoczylimy mieszkañców, którzy stracili dach nad
g³ow¹. W b³otnickim pa³acu zorganizowalimy mieszkania tymczasowe.
Doroli i dzieci, którzy prze¿yli szok, otoczone s¹ opiek¹ psychologów.
W szkole dzia³a punkt wydawania posi³ków dla potrzebuj¹cych oraz dla
stra¿aków, którzy non stop pracuj¹ w wiosce.
Serdecznie dziêkujê cz³onkom Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, przedstawicielom firm budowlanych oraz osobom prywatnym za bezinteresown¹ pomoc i wsparcie, okazane poszkodowanym mieszkañcom
naszej gminy.
W obliczu tej niespotykanej tragedii zwracam siê do Pañstwa z gor¹cym apelem o dalsz¹ pomoc rzeczow¹ i finansow¹. Ka¿dy kto zechce
wesprzeæ dotkniêtych skutkami tr¹by powietrznej mieszkañców B³otnicy Strzeleckiej, mo¿e sk³adaæ darowizny pieniê¿ne na specjalnie
uruchomione konto:
BS Lenica o/Strzelce Op. 09890710892002009068940004
z dopiskiem: Pomoc dla osób poszkodowanych

Na tym zdjêciu jest wszystko

Orodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dary materialne, bêdzie mo¿na sk³adaæ na terenie szko³y podstawowej nr
7 w Strzelcach, po uprzednim uzgodnieniu z Urzêdem Miejskim,
nr tel. 077 404 93 07, fax 077 404 93 67.
Znaj¹c Pañstwa wielkie serce i zaanga¿owanie raz jeszcze gor¹co proszê o
wsparcie i z góry dziêkujê za okazan¹ pomoc w imieniu swoim oraz poszkodowanych.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc

NUMERY
KONTAKTOWE
GMINY UJAZD
Numer konta bankowego, na które mo¿na wp³acaæ pieni¹dze na
pomoc dla poszkodowanych z terenu gminy Ujazd po przejciu tornada:
Bank Spó³dzielczy w Lenicy o/Ujazd
Nr 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004
Z dopiskiem: POMOC
W sprawie pomocy mo¿na zg³aszaæ siê
do Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ujedzie: Tel. 077 463 70 47
Pomoc psychologiczn¹ mo¿na uzyskaæ u Pañ:
- Ma³gorzaty Mizga-Ozdowskiej
- Beaty Gêdba pod numerem telefonu 0 695 872 124
Nadzór budowlany: Tel. 0 512 209 348
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujedzie:
Tel. 077 463 70 50, 077 463 70 58

K O M U N I KAT
Wszyscy poszkodowani przez tr¹bê powietrzn¹ mog¹ uzyskaæ
bezp³atn¹ pomoc prawn¹
w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2,
w godzinach pracy urzêdu od 7.30 do 15.30
lub pod numerem telefonu 077 4401 750 lub 077 4401 757.

Stra¿acy z OSP roz³adowuj¹ materia³y do remontu dachów

Kontenery
ju¿ s¹
Na terenach dotkniêtych przez
kataklizm s³u¿by Wojewody Opolskiego ustawi³y 5 kontenerów mieszkalnych: 3 w Balcarzowicach i 2 w
Sieroniowicach. Piêciu rodzinom przekazano ju¿ do nich klucze.
20 sierpnia Wojewoda Opolski
przeka¿e kolejne 4 kontenery mieszkalne (gminy zadecyduj¹, gdzie powinny stan¹æ) oraz 2 kontenery sanitarne oraz 15 kontenerów magazynowych (w których bêdzie mo¿na przechowaæ np. materia³y budowlane oraz
inne rzeczy).
Je¿eli zaistnieje taka potrzeba,
Wojewoda Opolski przeka¿e potrzebuj¹cym kolejne kontenery mieszkalne.

Na dalszych stronach
- wypowiedzi rzeczników
prasowych TP SA, PZU
i Hestii oraz inne potrzebne
informacje

Ruszy³a
wyp³ata zasi³ków
W poniedzia³ek wyp³acono pierwsze zasi³ki dla osób z terenu Gminy
Strzelce Opolskie poszkodowanych w
wyniku przejcia tr¹by powietrznej.
Wyp³atê zasi³ków koordynuje Orodek Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach
Opolskich, ul. Krakowska 16, 47-100
Strzelce Opolskie, tel. 077/463-08-70.
Pracownicy OPSu dy¿uruj¹ równie¿
w Publicznej Szkole Podstawowej w
B³otnicy Strzeleckiej, ul. Toszecka 19,
tel. 077 / 461 71 93.
Wysokoæ zasi³ków uzale¿niona
jest od wielkoci szkody jakiej dozna³a dana rodzina i wynosi od 500 z³. do
10.000 z³. Zasi³ki te, to pierwsza dorana pomoc maj¹ca zaspokoiæ najpilniejsze potrzeby osób, które niejednokrotnie w wyniku kataklizmu
straci³y wszystko. W dalszej kolejnoci wyp³acane bêd¹ zasi³ki na odbudowê zniszczonych domów. W Gminie

Strzelce Opolskie pomoc¹ objêtych
jest 80 rodzin.
Wojewoda Opolski przekaza³ na
pomoc osobom poszkodowanym 1
mln. z³., Samorz¹d Województwa zadeklarowa³ kwotê 550 tys. z³., za
Gmina Strzelce Opolskie przeznaczy
z bud¿etu 450 tys. z³.
Apel Burmistrza Strzelec Opolskich o pomoc spotka³ siê z du¿ym
odzewem zarówno firm jak i osób
prywatnych. Ca³y czas wp³ywaj¹ do
Urzêdu Miejskiego deklaracje osób i
firm, które chc¹ wesprzeæ poszkodowanych w tej dramatycznej sytuacji.
Dziêkujemy za to, co do tej pory
do nas dotar³o i prosimy o dalsz¹
pomoc, gdy¿ potrzeby s¹ ogromne,
straty w Gminie Strzelce Opolskie
wynios³y oko³o 10 mln.

