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Tak jak obieca³ rok temu, premier  Donald Tusk, 13. sierpnia przyby³ na
�parapetówkê�  do Sieroniowic i Balcarzowic - miejscowo�ci, które ucierpia³y
w zesz³orocznej tr¹bie powietrznej.

Jak powiedzia³,
tak zrobi³

Wizytê rozpocz¹³ od Sieroniowic

- mówi wicestarosta Waldemar
Gaida. - Po³owa sierpnia jest dobr¹
por¹ na przypomnienie, ¿e rok szkol-
ny w³a�ciwie ju¿ za chwilê (co
uczniów zapewne nie cieszy) i o
o�wiacie mówiæ trzeba, bo niemal po-
³owê bud¿etu Powiatu Strzeleckiego
stanowi w³asnie ona. To równie¿ do-
bra pora, by przypomnieæ, ¿e nawet
jak jest �le z finansami � a przecie¿
bywa³o ju¿ i tak w 10-letniej historii
naszego powiatu, ¿e subwencja
o�wiatowa spada³a o milion z³otych
� to na o�wiacie nie mo¿na oszczê-
dzaæ. Bo to nie tylko b³¹d, ale i krót-
kowzroczno�æ: przysz³o�æ, tak¿e
nasza (te emerytury, na które musz¹
zapracowaæ m³odzi!) zale¿y od m³o-
dego pokolenia - taka jest kolej rze-
czy, przynajmniej w naszym kraju.
- Wiêc gdy mizeria w kasie...
- Nie w kasie, a w bud¿etach
wszystkich samorz¹dów i w ca³ym
pañstwie � to trzeba siê staraæ o ze-
wnêtrzne �rodki na szeroko pojêt¹

Na edukacji siê
nie oszczêdza

Obelisk
- na pami¹tkê potomnym

£zy by³y wszêdzie. W ka¿dym
z domów, w których rozmawia³am z
mieszkañcami wiosek. £zy by³y rok
temu, ale i teraz.
Jest jedenasty dzieñ sierpnia 2009.
Mieszkañcy Balcarzowic koñcz¹
przygotowania do wizyty premiera
Tuska. Rok temu obieca³, ¿e spotka

Tornado. Rok pó�niej

siê z nimi. Wierz¹, ¿e s³owa dotrzy-
ma. Pami¹tkowy obelisk ju¿ zosta³
osadzony. Na razie jeszcze podpar-
ty jest ko³kami, by nie przekrzywi³
siê w wylanym wczoraj betonie.
Obok czeka w donicy smuk³y dêb-
czak � zostanie posadzony obok.

Balcarzowice, 17 sierpnia 2008

Inny zak¹tek Balcarzowic,  11 sierpnia 2009
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13 sierpnia, podczas wizyty pre-
miera w mojej miejscowo�ci, czyli Sie-
roniowicach, z okazji popularnej ju¿
�parapetówki�, odwiedzi³ on tak¿e i
mój rodzinny dom. Jako ¿e otrzyma-
li�my wiadomo�æ o wizycie premiera
ju¿ wcze�niej, ca³¹ rodzin¹ wyszli-
�my na ulicê, aby go powitaæ. Pod-
szed³ do nas z u�miechem na twarzy,
przywita³ siê z nami, a tatê wrêcz po
przyjacielsku u�ciska³. Powiedzia³, ¿e
jest mile zaskoczony diametraln¹ ró¿-
nic¹ w wygl¹dzie naszego rok temu i
dzi�. Po wej�ciu na posesjê nalega³,
aby najpierw zobaczyæ ptaki, jakie
hodujemy (pawie, ba¿anty, kurki azja-
tyckie, a tak¿e inne skrzydlate dzi-
wad³a). Pamiêta³, ¿e wichura czê�cio-
wo zniszczy³a hodowlê taty: czê�æ
ptaków porwa³ wiatr (a mo¿e same
odlecia³y?). Zosta³ wiêc zaprowadzo-
ny do naszej �ptaszarni� i ca³e to sta-
do ogl¹da³ je z niema³ym podziwem.

Premier by³
u mnie w domu!

Stoj¹c w ogrodzie, wymieni³ siê z tat¹
uwagami na temat otaczaj¹cych go
ptaków, interesowa³y go ró¿ne szcze-
gó³y oraz zmiany w hodowli od cza-
su tornada. Niejedyne to zwierzêta,

Przypominamy, i¿ do dnia 31
pa�dziernika mo¿na sk³adaæ wnio-
ski o nadanie tytu³u Honorowy Oby-
watel Powiatu Strzeleckiego oraz Za-
s³u¿ony dla Powiatu Strzeleckiego.
Uchwa³ê wraz z za³¹cznikami mo¿-
na znale�æ w internecie na stronie
www.bip.powiatstrzelecki.pl
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Równo rok po ubieg³orocznym tornadzie w Balcarzowicach ods³oniêty zosta³
15 sierpnia 2009 roku obelisk upamiêtniaj¹cy to wydarzenie. Mieszkañcy
wszystkich wiosek: Balcarzowic, Sieroniowic, B³otnicy Strzeleckiej, Zimnej
Wódki, Starego Ujazdu, Jaryszowa, Nak³a, Ska³y i Kopaniny, którzy prze¿yli
to do�wiadczenie, na pewno pamiêtaæ bêd¹ o nim do koñca ¿ycia, ale chc¹
zostawiæ potomnym pami¹tkê po tamtym dniu.
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