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Dzi to ju¿ luksus

Takiego poltra nie mia³ nikt
Tr¹ba przesz³a. Spustoszy³a zbyt wiele, jak na ludzk¹ wytrzyma³oæ. Ale
¿ycie nie zatrzyma³o siê w miejscu. Tu kto obchodzi urodziny. Tam obok kto
umiera. Gdzie indziej kto robi wesele. Jak w B³otnicy Strzeleckiej na przyk³ad.
- W pi¹tek zwia³o szczyt domu, dach. Szyby zosta³y ca³e. A my na sobotê
zaplanowane mamy wesele. I nie da siê tego od³o¿yæ, bo ju¿ od dwóch lata data
by³a wyznaczona  mówi¹ w poniedzia³ek Andrzej i Kornelia Gorzynnikowie,
rodzice wie¿o upieczonej mê¿atki.
- Nie da³o siê - potwierdza córka Klaudia.
- Nie wypowiadaj siê w imieniu rodziny Gorzynnik, ty od soboty ju¿ Polaczka  mieje siê ojciec. - Za to takiego poltra nie mia³ chyba nikt  tyle siê
ró¿nych rzeczy pot³uk³o, ¿e wiele panien m³odych mo¿na by obdzieliæ.
- ¯artujemy, bo co nam zosta³o? Naprawiamy, co siê da, m¹¿ pracuje w firmie
budowlanej, to mu pomogli szybko w pierwszych pracach  mówi pani Kornelia.  Trzeba byæ twardym. Kto wie, co nas jeszcze w ¿yciu spotka.

- s³yszê od pana Wilhelma Brzeziny w Balcarzowicach. Trudno w to uwierzyæ, gdy rozgl¹dam siê po obejciu: okna porozbijane, dach i czêæ piêtra w
czêci zerwane, stodo³y nie ma, maszyny rolnicze te¿ porwa³o. I to ten luksus?
A jednak s³owa pana Wilhelma potwierdzaj¹ jego dzieci. Ju¿ za chwilê bêd¹
siê ¿egnaæ z rodzicami ze ³zami. Przyjechali tu na krótko z Niemiec, zawiadomieni przez s¹siadów. Musz¹ wracaæ. Córka swoje dzieci same w domu zostawi³a: maj¹ dziewiêæ i trzynacie lat, jej brat ju¿ nie ma urlopu, a jechali tu jak na
z³amanie karku: mama w
szpitalu (skaleczenia
od³amkami
szk³a i ogromny stres), tata
roztrzêsiony.
Ogl¹dam
dom: trzy tygodnie mia³a
tapeta, wyk³adzina niedawno po³o¿ona
kosztowa³a
ponad tysi¹c
z³otych. Wersalki, któr¹
tr¹ba skrêci³a i
postawi³a na sztorc ju¿ nie ma. Rozbite s¹ wszystkie okna, z wyj¹tkiem jednego. To by³o niedomkniête, wiatr je otworzy³ i to w³anie przez nie nim wlecia³a
altanka. W dodatku wszystko zamok³o, bo plandekê dostarczyli, ale nie mia³
kto jej roz³o¿yæ na dachu. Dlatego ucierpia³y równie¿ ubrania jego i jego ¿ony.
Ta mówi  nie mamy siê w co ubraæ.
Pan Wilhelm opowiada o porwanych przez wiatr maszynach rolniczych, a
choæ gospodarstwo powoli wygasza³, bo dzieci z zagranicy tu nie wróc¹, to
jednak mia³ wszystko, co potrzebne. Kombajny wywia³o, przyczepy.
Na podwórku po stertach desek chodz¹ og³upia³e kurczaki, a tymczasem
pan Wilhelm opowiada, jak to do dwunastej w po³udnie w sobotê bez powodzenia szukano rzenika, który zaj¹³by siê rannym bykiem i gdyby nie weterynarz, który sprawê postawi³ na ostrzu no¿a i wreszcie zmusi³ jednego z rzeników do zajêcia siê nim, to by zwierzê pad³o.
Rodzina pani Adeli Cholewy mówi, ¿e wciê³o wszystko: dom, stodo³ê,
gospodarstwo. Nic, tylko p³akaæ. A najgorsze jest to, ¿e tylu rzeczy nie wiedz¹:
co z wod¹ (dwie zgrzewki wody to ma³o) i z pr¹dem, czy sprawy telefonów
rozwi¹zane bêd¹ jako systemowo, czy te¿ ka¿dy ma to na w³asn¹ rêkê za³atwiaæ, a jeli tak - kiedy to robiæ. Czy mo¿na ju¿ braæ siê za rozbiórkê domu,
czy czekaæ na jakie papiery? I co z psychologami, którzy ju¿ mieli byæ Musz¹
z kim pilnie porozmawiaæ, bo w rodzinie jest taki wielki problem

Milion
z powiatu
na drogi

- Wszêdzie bylimy  mówi starosta Józef Swaczyna . Jest rozgoryczony s³owami niektórych
mieszkañców o zbyt pónym zainteresowaniu, czy jego brakiem.

Wszyscy pomagaj¹ wszystkim

- My wszyscy jestemy poszkodowani  mówi pani Irena Matuszek z Zimnej Wódki, w której domu praca wre  wiele osób pomaga. Podobnie jest w
innych zniszczonych gospodarstwach. I to nie tylko w tej
chwili. Jak mówi pani Irena 
od razu po przejciu wichury
zjawili siê pierwsi ludzie do pomocy. A by³o co zabezpieczaæ:
piêtra nie ma  by³y tam trzy
pokoje i sypialnia. Wszystko
co zosta³o zniszczone  wywieziono, wywieziono te¿ meble i
wszystkie wiêksze sprzêty do
so³tysówki.  Cz³owiek jest
spokojny, ¿e wszystko tam na
niego czeka. Resztê zabezpieczono foli¹.
- Gdyby nie to  straty by³yby znacznie wiêksze. Ale od pierwszej chwili
ludzie siê zmobilizowali i wszyscy pomagali wszystkim  s¹siedzi, znajomi,
rodzina  niektórzy nawet na pó³tora dnia z Niemiec przyje¿d¿ali, ¿eby siê
w³¹czyæ, so³tys pomóg³, proboszcz. To od niego poszkodowani dostali szybko
talony na rodki czystoci  do dzi nie zd¹¿y³am go zrealizowaæ  przyznaje
pani Irena, dodaj¹c, ¿e dzi nawet chleba nie kupi³a, bo nie by³o kiedy. Ale ciep³e
jedzenie jest dostarczane, z ciep³¹ zup¹ przyje¿d¿aj¹.
Dobrze, ¿e mo¿na liczyæ na innych.
***
- Bo¿e, taki krzy¿ na mnie lesz!  ile to razy s³ysza³am w ci¹gu tego jednego
poniedzia³kowego przedpo³udnia. Ile widzia³am ³ez w oczach. I zaciniête zêby:
nie poddamy siê. Damy radê. Z Bosk¹ i ludzk¹ pomoc¹.
Mogê to opisaæ. Ale zrozumieæ kogo, kto dowiadczy³ takiej tragedii jak
utrata ca³ego dorobku ¿ycia mo¿e tylko ten, kto sam to prze¿y³.
Marta Górka

- W wioskach stawilimy siê zaraz po przejciu nawa³nicy. Od razu
te¿ zwo³ane zosta³o posiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego. 
Od ostatniego pi¹tku dzia³a nieprzerwanie, koordynuj¹c wszystkie dzia³ania na rzecz poszkodowanych.
- Rozumiem, wielu ludzi do dzi
jest w szoku, trudno siê temu dziwiæ, ale te s³owa s¹ g³êboko niesprawiedliwe  wobec burmistrzów i
wobec mnie. Bylimy wszêdzie, w³aciwie  co dzieñ kilkakrotnie jestemy w wioskach, w wyznaczonych
centrach, u so³tysów. Nie sposób
jednak dotrzeæ do wszystkich mieszkañców i ka¿dego odwiedziæ choæby
na krótko.
- Jak¹ pomoc poszkodowanym
zaofiarowa³y w³adze Powiatu
Strzeleckiego?
- Od soboty nasz DPS gotuje posi³ki dla mieszkañców Sieroniowic i
Balcarzowic. To niejedna forma naszej pomocy rzeczowej. Przez DPS
w pociel, ko³dry, koce wyposa¿one
zostan¹ kontenery przeznaczone dla
tych mieszkañców, którzy nie maj¹
gdzie mieszkaæ i zdecyduj¹ siê na takie w³anie lokum. Powiat przeznacza te¿ oko³o miliona z³otych na naprawê dróg  to zupe³nie ekstra pieni¹dze.
Wystosowany przez nas apel do
innych powiatów w Polsce  za porednictwem Zwi¹zku Powiatów
Polskich  równie¿ spotka³ siê z odzewem. W odpowiednim czasie
wszystkie pieni¹dze zostan¹ rozdzielone pomiêdzy miejscowoci,
które ucierpia³y w nawa³nicy. Ile ich
bêdzie  jeszcze nie wiemy, bo pomoc p³ynie.
Dodatkowo zwróci³em siê do
wszystkich firm budowlanych na
Opolszczynie i hurtowni z materia³ami budowlanymi  deklaracje
pomocy sp³ywaj¹ codziennie, a listy tych, którzy zaoferowali pomoc
wyd³u¿aj¹ siê. Bardzo pozytywnie
zareagowa³ na moj¹ probê koncern
Heidelberg w Góra¿d¿ach  zadeklarowa³ 250 ton betonu.

