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Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

�Mierz¹c siê z przeszkod¹, cz³owiek poznaje siebie�.
(Antoine de Saint-Exupery)

... Poznaje tak¿e tych, na których mo¿e liczyæ w trudnych chwilach.

W rok po przej�ciu przez B³otnicê Strzeleck¹ niszczycielskiego huraganu, sk³adamy na Pana rêce
serdeczne podziêkowania dla ca³ego Rz¹du - za zainteresowanie i pomoc, które pomog³y przetrwaæ
najtrudniejszy czas, ale tak¿e za wspania³¹ wspó³pracê przy odbudowie B³otnicy Strzeleckiej, a szcze-
gólnie przy realizacji niezwyk³ej inwestycji, jak¹ jest sala gimnastyczna Publicznej Szko³y Podstawo-
wej.

Jeste�my przekonani, ¿e oddane do u¿ytku obiekty komunalne ju¿ spe³ni³y oczekiwania, a nawet
marzenia mieszkañców; tak¿e sala gimnastyczna pos³u¿y dobrej sprawie wspierania w rozwoju uczniów
oraz bêdzie przyjaznym miejscem pracy dla nauczycieli.

W imieniu ca³ej spo³eczno�ci gminy Strzelce Opolskie, ¿yczymy jeszcze, by takie wydarzenia, jak
ubieg³oroczne, pozosta³y ju¿ tylko w kronikach.

Panu za� osobi�cie, sk³adaj¹c te podziêkowania, ¿yczymy wszelkiej pomy�lno�ci i satysfakcji z dal-
szych podejmowanych dzia³añ.

Szef rz¹du 13 sierpnia odwiedzi³
miejscowo�ci najbardziej dotkniête
ubieg³oroczn¹ klêsk¹ tornada - Siero-
niowie, Balcarzowice i B³otnicê Strze-
leck¹.

Rok temu Donald Tusk by³ tutaj
po kataklizmie i zapowiedzia³ szybk¹
pomoc rz¹du, dla ofiar na odbudowê
domów oraz dla samorz¹dów na in-
frastrukturê. Wyznaczy³ przy tym
Wicepremiera Grzegorza Schetynê do
osobistego nadzorowania akcji pomo-
cowej.

Mieszkañcy chwalili Premiera za
dotrzymanie obietnicy.

Donald Tusk podkre�la³ z kolei,
¿e pieni¹dze przeznaczone na likwi-
dacjê skutków huraganu trafi³y w go-
spodarne rêce. Dziêki sprawnej od-
budowie domów i budynków publicz-
nych, po roku trudno poznaæ, ¿e przez
te wioski przeszed³ kataklizm.

Na pami¹tkê Premier otrzyma³ z
r¹k samorz¹dowców: Starosty Józefa

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Teresa Smoleñ

Podziêkowania w imieniu mieszkañców B³otnicy Strzeleckiej sk³adaj¹ So³tyska
Edyta Janota (z prawej) i przedstawicielka Rady So³eckiej Izolda FiguraPremier z Burmistrzami: Ujazdu � Tadeuszem Kauchem i Strzelec Opolskich � Tadeuszem Gocem

- Pracownicy restauracji �U Jana� z Warm¹towic przygotowywali dla Premiera
tradycyjny �l¹ski obiad.

W otoczeniu uczniów b³otnickiej podstawówki

Dyrektorka szko³y w B³otnicy Joanna Gawlik dziêkuje Premierowi za dofinan-
sowanie budowy sali gimnastycznej

Rok po�
Wizyta Premiera Donalda Tuska

Swaczyny, Burmistrza Ujazdu Tade-
usza Kaucha i Burmistrza Strzelec
Opolskich Tadeusza Goca ceg³ê z za-
walonego domu z okoliczno�ciow¹
dedykacj¹.

Premier w B³otnicy
W naszej gminie tr¹ba powietrz-

na przesz³a nad B³otnicê Strzeleck¹.
Prezes Rady Ministrów, bêd¹c tutaj
rok temu, zapowiedzia³, ¿e wróci zo-
baczyæ jak wioska siê odbudowuje.
B³otniczanie czekali na Donalda Tu-
ska do popo³udnia. Ale warto by³o,
gdy¿ po raz pierwszy w historii tej
miejscowo�ci przyby³o tutaj a¿ tyle
wa¿nych osobisto�ci. W delegacji rz¹-
dowej Prezesowi Rady Ministrów to-
warzyszyli: wicepremier Grzegorz
Schetyna, Sekretarz Stanu w MSWiA
Tadeusz Siemoniak i  rzecznik praso-
wy rz¹du Pawe³ Gra�. Obecna by³a
pos³anka do Parlamentu Europejskie-
go Danuta Jaz³owiecka. Najwy¿sze

w³adze województwa reprezentowa-
li Wojewoda Ryszard Wilczyñski oraz
Marsza³ek Józef Sebesta, a powiatu
Starosta Józef Swaczyna. Jako gospo-
darze wystêpowali Burmistrz Tade-
usz Goc i Przewodnicz¹ca Rady Miej-
skiej Teresa Smoleñ.

Oko³o 16.00 kolumna wozów rz¹-
dowych zatrzyma³a siê przy pozo-
sta³o�ciach pa³acowego parku. Bur-
mistrz poinformowa³, ¿e nazajutrz po
wizycie Premiera odbêdzie siê kolej-
na tura sadzenia nowych drzew. Na-
stêpnie szef rz¹du dokona³ otwarcia
nowo wybudowanej sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej.

Wraz z podziêkowaniami (tre�æ
obok) Tadeusz Goc wrêczy³ Donal-
dowi Tuskowi album ze zdjêciami
wioski zniszczonej tornadem i odbu-
dowanej po roku. So³tyska B³otnicy
Strzeleckiej Edyta Janota, dziêkuj¹c
za pomoc, podarowa³a Premierowi
kosz pe³en �l¹skiego ko³ocza.
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