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Krajobraz po tornadzie
Dosta³o siê w³adzy: �pó�no siê nami zainteresowali�; �u trzech najbardziej

poszkodowanych zabrak³o burmistrza�; �w niedzielê nie mogli przyjechaæ ani
z gminy, ani z powiatu; tylu ludzi tu przyjecha³o, a oni nie mogli nas odwie-
dziæ?�; �burmistrz to sze�ædziesi¹tk¹ przez wie� przejecha³, zamiast z nami
pogadaæ�.

Dosta³o siê mediom: �i w gazetach i w telewizji powycinali niektóre rzeczy
z naszych wypowiedzi�; �jak by³ premier, w³adze mówi³y, ¿e pomoc ju¿ do
nas trafi³a, i dziennikarze nie sprawdzili, czy jest tak rzeczywi�cie?�; �gdzie ci
psychologowie, o których pisali w gazetach i mówili w telewizji?�

Dosta³o siê instytucjom ubezpieczeniowym, PZU i Hestii: �dzwonimy w
pi¹tek wieczorem, nikt nie odbiera, tak samo w sobotê i niedzielê, ani w inspek-
toracie w Strzelcach, ani w Opolu, infolinia te¿ nie dzia³a³a�; �jak przychodzi
ubezpieczaæ dom, to agent szybko nas znajduje, a jak po tej tragedii dzwonimy
do niego na komórkê, odpowiada, ¿e s³abo s³ychaæ i odk³ada s³uchawkê� (inni
agenci ubezpieczeniowi twierdzili, ¿e: musz¹ skontaktowaæ siê z szefem; od-
dzwoni¹ w poniedzia³ek; trzeba osobi�cie przyjechaæ z wnioskiem); �nikt nie
wie, czy nasze prace nie wp³yn¹ na oszacowanie wielko�ci szkód�. Na ponie-
dzia³ek zosta³y jednak wyznaczone spotkania z przedstawicielami instytucji
ubezpieczeniowych w �centrach dowodzenia� w poszczególnych wioskach.

Wypowiadaj¹cy te s³owa chcieli pozostaæ anonimowi: - jak pani napisze,
kto to mówi, mo¿e nam zaszkodziæ przy odbudowie.

Mundury na rogatkach

Ka¿dego wjazdu do zniszczonych wiosek pilnuj¹ ca³¹ dobê mundurowi:
policja, stra¿ graniczna, ¿andarmeria.

Straszy sier¿ant Edward Dramski, stoj¹cy przy wje�dzie do Sieroniowic,
mówi, ¿e ju¿ pojawili siê z³odzieje � kradli kable. Wiêc te posterunki s¹ po to,
by nikomu tak niecne my�li nie chodzi³y po g³owie i by w wioskach nie poja-
wiali siê inni niechciani go�cie � ciekawscy, którzy zjawiaj¹ siê tu tylko po to,
by zrobiæ trochê zdjêæ.  Uprzedza te¿, ¿e w niedzielê by³ taki t³um dziennika-
rzy, ¿e, byæ mo¿e mieszkañcy nie bêd¹ chcieli ze mn¹ rozmawiaæ, bo rozmów
to ju¿ maj¹ dosyæ. Teraz potrzebuj¹ konkretów.

Mieszkañcy jednak mówi¹. I o tym, czego do�wiadczyli, i o tym, jakich
informacji potrzebuj¹ od zaraz.

Pi¹te urodziny Wiktorii

Pierwsze domy przy ul. Ujazdowskiej w Sieroniowicach nie s¹ tak mocno
zniszczone, jak te dalsze � od kapliczki w górê.

Pani Maria Gregorek z dzieæmi pracuje w sadzie, którego w³a�ciwie ju¿ nie
ma. Pozosta³o�ci drzew jednak wyci¹æ, usun¹æ ga³êzie i resztki tej lipy, co to

przewali³a siê przez p³ot. Gara¿ zosta³ bez dachu, dom � naruszony pod
dachem. U s¹siadów, pañstwa Gawlików, dach jest podziurawiony, krokwie
no�ne uszkodzone, z drugiej strony domu zerwa³o ca³y róg. Pokrycie od s¹sia-
dów posz³o na ich dach.

Mieszkaj¹cy po przeciwnej stronie ulicy pan Alfons Nowak mówi krótko:
telefony nie dzia³aj¹, wody brak, pr¹d jest od dwudziestej drugiej w niedzielê,
ale my tu prawie ¿adnych zniszczeñ nie mamy: prawdziwe straty ponie�li
mieszkaj¹cy dalej. I wie pani, nawet tam nie chodzê, bo sam niewiele mogê
pomóc.

Kilku m³odych ludzi przedstawia siê jako �mieszkañcy ulicy Ujazdow-
skiej�.
� Ludzie od rana zg³aszaj¹ siê do pomocy przy rozbiórce naszych domów
(rzeczoznawcy stwierdzili, ¿e nadaj¹ siê tylko do rozbiórki). Ale jak je burzyæ,
skoro �wistka nie mamy, ¿e mo¿na to zrobiæ?! Gdzie siê po niego zg³osiæ?
Firmy za darmo oferuj¹ pomoc, ale nie mo¿emy z niej skorzystaæ. Jest jedena-
sta, co robili od siódmej rano? Czemu nie mamy ¿adnej informacji?
� Nie mam gdzie mieszkaæ. Ludzie z koparek zapraszali na nocleg, a dlaczego
nikt z w³adz nie pojawi³ siê w nocy? Jak d³ugo bêdziemy czekaæ? Ja mam
jeszcze urlop, ale koledzy do pracy musz¹ wróciæ.
� My jeste�my m³odzi i choæ stracili�my domy, to starsi ludzie, co tu miesz-
kaj¹, stracili wiêcej � wielu z nich pieni¹dze w domach trzyma³o. Wszystko
pofrunê³o.

Wiktoria koñczy dzisiaj, w poniedzia³ek, piêæ lat. Do Sieroniowic, do dziad-
ka, przyjecha³a z Chech³a na czê�æ wakacji. A w urodziny mia³o byæ uroczy-
�cie, �wi¹tecznie. Te urodziny zapewne zapamiêta na d³ugo � bêdzie je obcho-
dziæ w domu, z którego zerwane zosta³o ca³e piêtro.

Dziadek, pan Ginter Raszka, mówi, ¿e dom siê odbuduje, z poddaszem.
Nikomu nie ¿yczy takiej tragedii, jak¹ prze¿y³ on i jego s¹siedzi. Ale trzeba siê
z tego podnie�æ. - Kto� jednak musi nas zachêciæ � mówi. - Kto� musi nas
podtrzymaæ na duchu, bo inaczej ca³kiem upadniemy.

Te s³owa: �nikomu nie ¿yczê tego, co przeszli�my, nawet najgorszemu
wrogowi�  - padaj¹ w kolejnych rozmowach.

Gdy ju¿ je koñczê w tej wiosce podchodz¹ do mnie m³odzi ludzie, z który-
mi wcze�niej rozmawia³am.
- Uzgodnili�my z innymi mieszkañcami, ¿e przez wasz¹ gazetê z³o¿ymy
naszemu so³tysowi Jackowi Nadzia³kowi gor¹ce podziêkowania � za wszyst-
ko, co dla nas zrobi³ i czym siê zaj¹³.

Tornado, tr¹ba powietrzna,
która w miniony weekend przesz³a
nad powiatem strzeleckim, nie
by³a pierwszym tego rodzaju ka-
taklizmem, który spustoszy³ nasz
region.

W kronikach zapisa³o siê ich
wiêcej. Przypomnijmy tylko kilka.
Ciekawostk¹ jest - w jakich mie-
si¹cach siê wydarzy³y.

27 lipca 1777 roku orkan zrów-
na³ z ziemi¹ obracaj¹c w gruzy oko-
liczne wsie od Kotulina przez Jary-
szów, Nowogoczyce, Paczynê, Kiel-
czê, ¯êdowice a¿ do Lubliñca. Wie�
Kielcza zosta³a wtedy formalnie zmie-
ciona z ziemi, ocala³a tylko folwarcz-
na owczarnia. Zapowiadaj¹ca siê ho-
dowla pszczó³ w barciach dêbowych
od �wierkli a¿ do Kolonowskiego
przesta³a istnieæ wraz z �Dambowym
lasem�, który le¿a³ pokotem tysiêcy
po³amanych i wywróconych dêbów.

14 sierpnia 2003 - huragan o
ogromnej sile przetoczy³ sie przez
powiat strzelecki - straty ponios³y
gminy: Izbicko, Jemielnica, Strzelce
Opolskie, Zawadzkie. Wiele domów
ucierpia³o, jeden - w Osieku zosta³
zakwalifikowany do rozbiórki, ale -
uwaga! - dziêki pomocy samorz¹dów,
firm, osób prywatnych uda³o siê go
uratowaæ. Wiêksze straty zanotowa-
no w infrastrukturze drogowej. Ogó-
³em straty oszacowano w powiecie
na kilkana�cie milionów z³otych.

17/18 stycznia 2007 - przeszed³
niemal przez ca³y kraj huragan Kyri³,
w niektórych miejscach prêdko�æ
wiatru dochodzi³a do ok. 250 km/h
(�nie¿ka); na Opolszczy�nie do ok.
130 km/h.

W powiecie strzeleckim nie do-
sz³o na szczê�cie do ogromnych znisz-
czeñ. Stra¿acy najczê�ciej wyje¿d¿ali
do powalonych drzew, w Jemielnicy
natomiast dosz³o do zerwania dachu
stodo³y. Wiele poci¹gów mia³o kilku-
godzinne opó�nienia, m.in. z powo-
du awarii sieci (np. na trasie Opole �
Tarnowskie Góry).

Marzec 2008 roku. �Muska� nas
orkan �Emma�. Jego skutki najbar-
dziej odczuwalne by³y w gminie
Strzelce, Kolonowskie, Zawadzkie,
Jemielnica. Natomiast w pozosta³ej
czê�ci powiatu zanotowano pojedyn-
cze zdarzenia. Przewa¿aj¹ca czê�æ
skutków wichury to przewrócone lub
nad³amane drzewa. Równie¿ z da-
chów lecia³y dachówki, blachy. Stra-
¿acy wyje¿d¿ali 22 razy.

15 sierpnia 2008. Tr¹ba po-
wietrzna nad powiatem. A zaczê³o siê
wiatrem i takim gradem, jak na zdjê-
ciu. (o wielko�ci strat piszemy w in-
nym miejscu)

***

Do tej pory tr¹by powietrzne po-
jawia³y siê w Polsce niezwykle rzad-
ko. Meteorolodzy notowali od jed-
nej do czterech tr¹b w ci¹gu roku. Jed-
nak ju¿ w 2006 r. Polskê nawiedzi³o
ponad 50 tr¹b powietrznych (wed³ug
danych instytutu European Severe
Database). Tego lata rekord mo¿e byæ
pobity. W dodatku, jak ostrzegaja kli-
matolodzy, w efekcie globalnego ocie-
plenia klimatu mo¿e doj�æ do zna-
czengo wzrostu ich si³y.
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