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implikuje zawierzenie w drugiego
cz³owieka - który potrafi siê wczuæ
w po³o¿enie cierpi¹cych i wyj�æ na-
przeciw potrzebuj¹cym. Gdy rozma-
wia³em po mszy �wiêtej z mieszkañ-
cami Sieroniowic i B³otnicy Strzelec-
kiej, zorientowa³em siê, ¿e nie ma w
nich rozpaczy, ale jest zawierzenie
pomocy i solidarno�ci ze strony in-
nych. To reakcja na to, z czym ze-
tknêli siê bezpo�rednio po tr¹bie po-
wietrznej � widz¹c, ¿e w ich stronê
kierowane s¹ nie tylko s³owa otuchy
i obietnice, ale konkretne dzia³ania:
ze strony s¹siadów, wolontariuszy,
w³adz. Natychmiast po wichurze zja-
wili siê na miejscu starosta, burmi-
strzowie, szybko przyjecha³ premier.
Od razu zareagowa³ równie¿ Ko�ció³
� diecezjalna Caritas, kierowana przez
ks. dr Arnolda Drechslera zadzia³a³a
natychmiast, nie czekaj¹c na finalne
rozwi¹zania. Dziêki temu wszystko,
co zaczê³o wp³ywaæ na konto Cari-
tas, mogli�my przeznaczyæ na dary,
w które ju¿ zaopatrzyli�my ludzi. W
najbli¿sz¹ niedzielê (rozmawiamy 28
sierpnia � przyp. mg) we wszyst-
kich ko�cio³ach diecezji opolskiej zo-
stanie przeprowadzona zbiórka pie-
niêdzy na pomoc dla ofiar.
- Ale jednocze�nie Ksi¹dz Bi-
skup napomina³ poszkodowanych,
by nie dali siê poró¿niæ darami...
- Dar ju¿ z definicji jest niespra-
wiedliwy. A z moich do�wiadczeñ w
stanie wojennym wynika, ¿e przy
tym nietrudno o zazdro�æ. Rzeka da-
rów p³ynê³a wówczas do nas, a my
starali�my siê przez Caritas (choæ nie

Nadzieja umiera ostatnia
dzia³a³a jeszcze w strukturach formal-
nych), parafie, przy pomocy pro-
boszczów i rad parafialnych rozdzie-
laæ dary potrzebujacym. Jednak nie
da siê wszystkich zadowoliæ, bo ja-
kikolwiek sposób rozdzia³u pomocy
siê przyjmie � zostanie oceniony jako
niesprawiedliwy, i jedni zazdro�ciæ
bêd¹ drugim. Dlatego tu z góry b³aga-
³em, by ludzie nie byli zanadto wy-
czuleni na porównywanie siê miêdzy
sob¹, by okazali cierpliwo�æ. By dzie-
lenie nie dzieli³o. Ka¿da forma po-
mocy jest aktem humanizmu i tylko
tak nale¿y j¹ odbieraæ.
- Gdy w ci¹gu jednej chwili tra-
ci siê wszystko � wiara mo¿e siê
zachwiaæ, czy te¿ raczej wzmocniæ?
- Takie tragiczne do�wiadczenie
przez naturê to wielka próba naszej
wiary. Wdziêczni powinni�my byæ
Bogu, ¿e choæ szkody s¹ ogromne, to
nie by³o ofiar �miertelnych. Wszyst-
kie kwestie materialne s¹ do odrobie-
nia, a przy tak zdynamizowanej ludz-
kiej solidarno�ci nast¹pi to w miarê
szybko.

Wiara to nie tylko co� bardzo
osobistego, ale te¿ osadzonego w kon-
tek�cie wspólnoty ludzkiej. W obli-
czu takich do�wiadczeñ mo¿na prze-
konaæ siê, jak¹ wiara jest si³¹. A to, co
nast¹pi³o pó�niej - powinno nas
umocniæ i wyczuliæ na spo³eczny
wymiar i znaczenie miêdzyludzkiej
solidarno�ci.

Cz³owiek obdarzony jest przez
Pana Boga woln¹ wol¹, gdyby tej
wolnej woli by³ pozbawiony � Pan

Bóg móg³by mechanicznie nas �ukie-
runkowaæ� czy �zaprogramowaæ� na
ca³e ¿ycie. Ale jest inaczej � cz³owiek
jest wolny. Najwa¿niejszym owocem
wolno�ci jest mi³o�æ. Bóg jest �ró-
d³em mi³o�ci, wiêcej - jest mi³o�ci¹.
Jak ju¿ wspomnia³em � gdy rozma-
wia³em z lud�mi poszkodowanymi,
nie widzia³em w nich rozpaczy. Ta
tragedia wywo³a³a ogromne spo³ecz-
ne poruszenie, dziêki czemu od pierw-
szych chwil pospieszono z pomoc¹,
a nie czczymi obietnicami.  Ruszy³a
odbudowa. I je�li siê widzi pomoc i
jej efekty � ma siê nadziejê. Ta fala
miêdzyludzkiej solidarno�ci nie po-
zwoli³a siê poddaæ. Zreszt¹ nadzieja
zawsze umiera ostatnia. Ten odruch
pomocy jest g³êboko wpisany w po-
stawê chrze�cijanina: proegzystencja
ma �ród³o w Bogu, a oznacza ¿ycie
dla innych. Tak jest w rodzinie, tak
jest w Ko�ciele, który stanowi wspól-
notê ludu Bo¿ego. Ka¿dy cz³owiek
posiada zdolno�æ dawania, a nade
wszystko dawania siebie. Nie tylko
zdolno�æ �  równie¿ obowi¹zek w
imiê mi³o�ci bli�niego. I wszystko, z
czym zetknê³i�my siê po przej�ciu
tr¹by powietrznej pokazuje nam, ¿e
w najtrudniejszych chwilach nie je-
ste�my zostawieni sami sobie. I choæ-
by cz³owiek ¿y³ sam � nie jest sa-
motny. Najwiêksz¹ tragedi¹ jest, kie-
dy �samo� przechodzi w samotno�æ.
Ale na szczê�cie powiecie strzelec-
kim nikt nie by³ samotny w obliczu
tej tragedii.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Po tornadzie

- Deklaracje pomocy p³yn¹ z ca³e-
go kraju � mówi Krzysztof Kobylañ-
ski, Naczelnik Wydzia³u Organizacyj-
nego Urzêdu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich � i to zarówno od samo-
rz¹dów, osób fizycznych, jak i firm.
Jedne chc¹ przeznaczyæ swoj¹ pomoc
dla konkretnej rodziny, innym nie za-
le¿y na bezpo�rednich kontaktach.
Niektóre z nich deklaruj¹ wys³anie
pomocy � my odpisujemy, ¿e jeste-
�my gotowi j¹ przyj¹æ i... na tym siê
koñczy. Inne przysy³aj¹ swoje �zwy-
k³e� oferty handlowe, kolejne propo-
nuj¹ materia³y czy robociznê ze znacz-
nymi upustami, nastêpne przysy³aj¹
dary (materia³y budowlane sk³aduje-
my przy hurtowni MOBAU pod da-
chem) czy wspomagaj¹ finansowo.
Najlepsza forma pomocy to pieni¹-
dze � ka¿dy z poszkodowanych bê-
dzie móg³ kupiæ to, co jest mu nie-
zbêdne i najpilniejsze w danej chwili.
Spó³ki rolnicze oferuj¹ pasze, zbo¿a,
pomoc materialn¹. Gdyby w przy-
padkach takich katastrof jak ta znala-
z³o siê systemowe rozwi¹zanie
zmniejszenia opodatkowania lub zwol-

nienia z podatku dla firm przekazu-
j¹cych dary � by³oby to z korzy�ci¹
zarówno dla poszkodowanych, jak i
darczyñców, ale na razie na takie roz-
wi¹zania mo¿emy tylko czekaæ - rz¹d
z³o¿y³ pewne deklaracje.
- A samorz¹dy?
- Odzew jest ogromny, ale do sfi-
nalizowania wszystkich umów jesz-
cze up³ynie trochê czasu. Wiele pol-
skich samorz¹dów deklaruje pomoc,
ale sesje rad gmin odbêd¹ siê we
wrze�niu � dopiero na ich podstawie
bêdziemy mogli podpisaæ umowy i
ostatecznie podsumowaæ wielko�æ
wsparcia. Nasi zagraniczni partne-
rzy równie¿ solidaryzuj¹ siê z nami,
ale np. Tysmienica nie jest w stanie
nam pomóc � sama dotkniêta zosta³a
straszliw¹ powodzi¹ i to my zawie�-
li�my tam pod koniec sierpnia dary
dla mieszkañców. Burmistrz Soest
zadeklarowa³ chêæ pomocy, a  nie-
mieccy przyjaciele zrobili zbiórkê w
swoim gronie i przekazali ju¿ 2000
z³otych.
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To prawda znana od lat. Kolejny
raz znalaz³a potwierdzenie po hura-
ganie, który 15 sierpnia spustoszy³
kilka miejscowo�ci w naszym powie-
cie.

W akcji ratunkowej uczestniczyli
stra¿acy zawodowi i ochotnicy: bli-
sko tysi¹c stra¿aków z naszego woje-
wództwa oraz 52 stra¿aków z woje-
wództwa dolno�l¹skiego � tak¹ infor-
macjê znale�æ mo¿na na stronie inter-
netowej Komendy Wojewódzkiej PSP
w Opolu.
- Z pomoc¹ ruszy³y wszystkie jed-
nostki OSP z gminy Strzelce Opol-
skie, z powiatu i spoza jego terenu.
Lista tych, którzy samrzutnie stawili
siê, by braæ udzia³ w akcji, jest d³uga.
Zg³osi³y siê jednostki OSP z: Wêgier,
Anotoniowa, Suchego Boru, Szemro-
wic, Dobrodzienia, Bzinicy Starej,
G³ówczyc, Jasiony, Strzeleczek, Ro-
gowa, Krasiejowa, Zagwi�dzia, Do-
brzenia Wlk., Kotorza Wlk., Izbicka
� mówi Jan Bogusz, radny powiatu i
kierownik obrony cywilnej w strze-
leckim ratuszu.
- Usuwanie zagro¿eñ przy uszko-
dzonych budynkach, przywracanie
przejezdno�ci dróg, zabezpieczenie
mienia � to podstawowe, ale na pew-
no nie wszystkie prace, których po-
dejmowali siê stra¿acy. Korodynacjê
wszystkich dzia³añ prowadzi³a Ko-
menda Wojewódzka PSP w Opolu, a
ca³y czas, od 15 do 23 sierpnia, by³o
ich tyle, ¿e druhowie pracowali od 6

Na stra¿aków zawsze
mo¿na liczyæ

do 12 godzin na dobê.
- Za udzia³ w akcji ochotnicy nie
otrzymuj¹ ¿adnej gratyfikacji � pod-
kre�la Jan Bogusz. - Gdy zachodzi
potrzeba � po prostu stawiaj¹ siê na
miejscu zdarzenia, gotowi do pomo-
cy. Za ka¿dym razem zdaj¹ egzamin:
nie licz¹c na nic, udzielaj¹ wsparcia.
- Taki egzamin z pomocy zdali
równie¿ wszyscy inni uczestnicy ak-
cji: policja, wojsko, harcerze (zarów-
no z ZHP jak i ZHR), Caritas, s¹sie-
dzi poszkodowanych, ale i miesz-
kañcy odleglejszych miejscowo�ci �
np. Centawy, P³u¿niczki, P³u¿nicy,
Poborszowic, gminne o�rodki pomo-
cy spo³ecznej, ma³e i du¿e firmy.
Dobrym rozwi¹zaniem by³o usytu-
owanie gminnego sztabu kryzysowe-
go w budynku szko³y � kontynuuje
J. Bogusz � bo natychmiast po kata-
strofie ludzie mogli siê tam zg³aszaæ
ze wszystkimi pytaniami, a obecny
tam od soboty przedstawiciel PZU
informowa³, jak nale¿y postêpowaæ
w przypadku szkód.
- Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e zda-
rzy³ siê tak¿e bardzo nieprzyjemny
incydent � jeden ze stra¿aków ochot-
ników zosta³ pobity przez krewkie-
go laweciarza, którego nie przepu-
�ci³. Stra¿ak zosta³ pobity w czasie
pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych,
a postêpowanie w tej sprawie pro-
wadzi policja i prokuratura -  dodaje
J. Bogusz.
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Niemal natychmiast po tornadzie ruszy³a pomoc dla tych, którzy w ci¹gu
kilku zaledwie chwil utracili ca³y swój dobytek. Pomoc nap³ywa w ró¿nej
formie � pieniê¿nej, rzeczowej, tak¿e w formie pracy � pocz¹tkowo przy
usuwaniu szkód i zagro¿eñ, teraz jako pomoc w odbudowie. Pomaga wielu �
ka¿dy na skalê swoich mo¿liwo�ci.

Pani¹ Skarbnik Gminy Ujazd Helenê Habrajsk¹- Strycharz zapyta³am jak
przedstawia siê sprawa pomocy finansowej.

Najlepiej obrazuje j¹ poni¿sza tabela, przypomnijmy jedynie, ¿e osobne
konta w bankach wydzielone zosta³y na wp³aty dokonywane przez osoby
fizyczne, samorz¹dy oraz firmy i instytucje.

Osoby fizyczne

Ogólna kwota wp³at na 01.09.08 42 803,85
(w tym jedna osoba fizyczna wp³aci³a kwotê 30 000 z³)

Firmy, so³ectwo

Ogólna kwota wp³at 93 960 z³

Na wyodrêbnionym koncie bankowym zebrana dla poszkodowanych
na dzieñ 01 wrze�nia 2008 roku kwotê 136 763,85 zl

Dofinansowanie samorz¹dów - umowy z gmin¹

Samorz¹d Województwa Opolskiego 1 450 000
Gmina Bierawa 50 000
Gmina Gogolin 70 000
Gmina Sicienko 10 000
Gmina Wagrowiec 3 000

Ogó³em 1 583 000

Pozosta³e umowy

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 53 000
Fundacja Wspomagania Wsi z siedzib¹ w Warszawie 50 000
Komitet ds. przeprowadzenia zbiórki-pomoc
poszkodowanym przy Urzêdzie 217 000
Marsza³kowskim

Ogó³em 320 000

Dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na wyp³atê zasi³ków

Decyzja Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego 2 000 000

Ogó³em 2 000 000

Solidarni z poszkodowanymi

Wszyscy, którzy chc¹ pomóc ofia-
rom kataklizmu w B³otnicy Strze-
leckiej, mog¹ skorzystaæ ze spe-
cjalnie na ten cel utworzonego
konta bankowego. Mo¿liwa tak¿e
jest pomoc materialna, deklarowa-
na przez wiele strzeleckich zak³a-
dów pracy. O�rodek Pomocy Spo-
³ecznej w Strzelcach Opolskich po-
daje nr rachunku bankowego osobom
pragn¹cym pomóc poszkodowanym
wskutek tr¹by powietrznej

Dary materialne od deklaruj¹cych
pomoc firm, bêdzie mo¿na sk³adaæ
na terenie szko³y podstawowej nr 7

w Strzelcach, po uprzednim
uzgodnieniu z Urzêdem Miejskim,

tel. 077 404 93 07,
fax 077 404 93 67

lub Gminnym Zarz¹dem O�wiaty
i Wychowania

tel. 077 404 94 00

Za wszelk¹ pomoc, w imieniu potrze-
buj¹cych, sk³adamy serdeczne po-
dziêkowania.

Jak mo¿esz
pomóc?

Numery kont na które mo¿na
wp³acaæ pomoc dla poszkodowa-
nych w ca³ym powiecie strzeleckim
podajemy na pierwszej stronie
naszego dwutygodnika, poni¿ej -
dodatkowe informacje.


