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KRUS informuje
Solidarna pomoc sk³adkowa
dla poszkodowanych rolników
Fundusz Sk³adkowy przeznacza ok. 1 mln z³ na finansow¹ pomoc dla ubezpieczonych w KRUS
rolników z terenów ogarniêtych kataklizmami.
Oko³o miliona z³otych ze rodków
pozabud¿etowych przeznaczy Fundusz Sk³adkowy Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników na finansowe zapomogi dla uprawnionych osób, objêtych ubezpieczeniem spo³ecznym
rolników, które w dniach 14-17 sierpnia br. zosta³y poszkodowane przez
tornada, burze i ulewny deszcz. Tak¹
decyzjê podj¹³ Zarz¹d Funduszu, Prezes KRUS Roman Kwanicki, po
zwo³anym w trybie pilnym 18 sierpnia br. posiedzeniu Rady Nadzorczej
Funduszu Sk³adkowego. Pomoc bêdzie udzielana po sporz¹dzeniu przez
terenowe jednostki Kasy wykazu
osób i uzyskaniu od lokalnych w³adz
informacji o rozmiarach strat w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Zgodnie ze statutem Funduszu
Sk³adkowego, finansow¹ pomoc mo¿e
on skierowaæ do potrzebuj¹cych rolników i cz³onków ich rodzin tylko

poprzez dzia³aj¹ce na ich rzecz organizacje spo³eczne i zawodowe.
Prezes KRUS skorzysta równie¿ z
przys³uguj¹cego mu ustawowego
uprawnienia do udzielenia osobom
poszkodowanym ulg w sp³acie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne (w
postaci odroczenia terminu, umo¿liwienie ratalnej sp³aty nale¿noci
sk³adkowych lub ich umorzenie).
Decyzj¹ Prezesa KRUS, do koñca sierpnia br. bêd¹ trwa³y dodatkowe
turnusy kolonijne, z których mog¹
skorzystaæ nieodp³atnie dzieci w wielu
szkolnym z rodzin poszkodowanych
rolników. Rodziców chêtnych
do skierowania dziecka na turnus, prosimy o zg³aszanie siê do w³aciwej dla
nich miejscowej placówki terenowej
lub oddzia³u regionalnego.
Prezes Kasy gwarantuje tak¿e pomoc poszkodowanym w wyniku klêski ¿ywio³owej rolnikom objêtym
ubezpieczeniem spo³ecznym - mog¹
oni poza kolejnoci¹ skorzystaæ z nieodp³atnych turnusów rehabilitacyjnych prowadzonych w zak³adach rehabilitacji rolników KRUS. Wnioski
bêd¹ przyjmowa³y w³aciwe miejscowo placówki terenowe lub oddzia³y
regionalne.

INFORMACJA DLA
DZIECI I RODZICÓW
z terenów dotkniêtych skutkami huraganu
Kolonia w Turawie 21.08-29.08.2008 r.
Szanowni Pañstwo,
Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne Niemców na l¹sku Opolskim we
wspó³pracy z Opolskim Kuratorium Owiaty organizuje w dn. 2129.08.2008 w Orodku Wypoczynkowym Jowisz ko³o Turawy koloniê
dla dzieci i m³odzie¿y z wiosek przez które przesz³a nawa³nica.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki naszej propozycji Pañstwa dzieci chocia¿
przez chwile bêd¹ mog³y zapomnieæ o tragedii i cierpieniu jakie ich dotknê³y. Zachêcamy Pañstwa do wyra¿enia zgody na udzia³ dzieci w tej
koloni.
1. Adres orodka kolonijnego:
Orodek Wypoczynkowy Jowisz
ul. Spacerowa 6 46-045 Turawa
Tel.: 077 421 23 60 Faks: 077 421 23 60 tel. kom.: 0502 089 163
e-mail: biuro@owjowisz.com www.owjowisz.com
2. Orodek Wypoczynkowy JOWISZ jest usytuowany nad samym
brzegiem Du¿ego Jeziora Turawskiego w g³êbi lasu. Orodek posiada 100
miejsc noclegowych w domkach campingowych murowanych 2
pokojowych, 3-4 osobowych z pe³nym wêz³em sanitarnym. Oprócz
standardowego wyposa¿enia w domkach znajduje siê TV SAT. Na terenie
orodka znajduje siê kawiarnia, kuchnia wraz ze sto³ówk¹, du¿a
klimatyzowana sala przeznaczona do organizacji imprez oraz mini zoo.
3. Je¿eli dziecko posiada przywozi ze sob¹ ksi¹¿eczkê zdrowia RUM
4.
-

Udzia³ w kolonii jest bezp³atny, zapewniamy dzieciom:
transport;
ubezpieczenie;
zakwaterowanie i pe³ne wy¿ywienie;
opiekê medyczn¹, pedagogiczn¹ i psychologiczn¹;

Szczegó³owych informacji w biurze TSKN udzielaj¹ p. Tomasz Gryga
(504054137, jugend@tskn.vdg.pl) lub p. Zuzanna Donach-Kasiura
(504054136, kultura@tskn.vdg.pl)
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Krajobraz po tornadzie
Du¿ych rozmiarów tr¹ba powietrzna
przetoczy³a siê oko³o godziny 17:00
nad autostrad¹ A4 na odcinku miêdzy
Strzelcami Opolskimi a Toszkiem, na
pograniczu województw l¹skiego i
opolskiego. Na autostradzie A4 tornado przewróci³o kilka tirów oraz kilkanacie samochodów osobowych. Samochody wpada³y na siebie powoduj¹c karambol.
Wiatr wia³ z prêdkoci¹ ponad 200
kilometrów na godzinê. Po opuszczeniu autostrady tr¹ba powietrzna
przemieci³a siê na pó³nocny wschód
i dotar³a nad miejscowoci Sieroniowice, Nak³o, Balcarzowice, Ska³y i
B³otnica Strzelecka, a nastêpnie zanik³a nad obszarem lenym. £¹cznie tornado pokona³o oko³o 6 kilometrów.
Nie jedna ponad stuletnia lipa zosta³a wyrwana z korzeniami

P³ynie
pomoc
Parafia w Sulejowie Górnym wraz z
gminami Sulejów Górny, Sulejów Dolny i Wolany przeka¿¹ w poniedzia³ek
5 ton zbo¿a dla poszkodowanych rolników z przeznaczeniem na paszê.
Gminy te organizuj¹ zbiórkê zbo¿a,
mo¿e uda siê zebraæ wiêcej ni¿ te 5
ton.

Bezp³atna
pomoc
Banku
¯ywnoci
Bank ¯ywnoci deklaruje bezp³atn¹
pomoc w postaci przydzia³u ¿ywnoci (np. cukier, m¹ka, kasza, mleko)
osobom poszkodowanym w wyniku
tr¹by powietrznej.
W celu uzyskania ww. pomocy konieczne jest z³o¿enie faxem na nr
077 426 02 39 proby o przyznanie
¿ywnoci dla (iloæ osób) poszkodowanych w wyniku tr¹by powietrznej
oraz okreliæorganizacjê bêd¹c¹ cz³onkiem Zwi¹zku Stowarzyszeñ Opolskiego Banku ¯ywnoci (np. Ko³o
Mniejszoci Niemieckiej, Zwi¹zek
Emerytów etc.), której zadaniem bêdzie zorganizowanie transportu, odebranie ¿ywnoci oraz jej dostarczenie
na miejsce sk³adowania.
Bank ¯ywnoci nie dysponuje transportem.
Koniecznie nale¿y podaæ dane kontaktowe organizacji.
Kontakt z Bankiem ¯ywnoci:
Tel. 077 426 02 39
Kom. 0 606 296 962

Krajobraz jak po bombie

Pracownicy z firmy Gabart usuwaja szkody przy drogach

Na tym odcinku A4 wiatr wywraca³ samochody

