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POWIAT STR Z E LE C K I

B¹dcie solidarni

Tu¿ po ubieg³orocznym tornadzie nie zabrak³o pocieszaj¹cych i dodaj¹cych otuchy s³ów arcybiskupa Alfonsa Nossola, skierowanych do mieszkañców naszego powiatu. Jak mówi³ wtedy  nie móg³ nie byæ razem z dowiadczonymi przez los.
W tym roku równie¿ by³ z nami. Dok³adnie w rocznicê przejcia przez
powiat strzelecki tornada  15 sierpnia 2009 roku o godz. 17.15 przewodniczy³
koncelebrowanej Mszy w. przy kaplicy w Balcarzowicach. I ponownie pad³y s³owa otuchy, ale te¿ wezwania do solidarnoci w biedzie i cierpieniu. W
naszych wioskach ludzie byli solidarni w tamtych trudnych dla wszystkich
dniach.
Arcybiskup Nossol przypomnia³, ¿e przechodzi na emeryturê po 32 latach kierowania nasz¹ diecezj¹, a jego miejsce zajmie m³ody ch³op, który ma
dopiero 46 lat - jak powiedzia³ - ks. Andrzej Czaja.
Obok obelisku przez so³tysów wiosek: Teresê Cwielong, Edytê Janotê,
Krystiana Muszkieta i Magdalenê Bartodziej zasadzony zosta³ m³ody d¹b,
symbolizuj¹cy odrodzenie wiosek.

dok. ze str. 1
Wizytê rozpocz¹³ od Sieroniowic, gdzie zosta³ serdecznie przywitany przez czekaj¹cych na niego
mieszkañców. Nastrój, jaki panowa³
w tym roku, znacznie odbiega³ od
tego, który towarzyszy³ ostatniej wizycie Premiera. Wszyscy zadowoleni z odbudowy domostw chcieli pokazaæ mu owoce swoich prac i osobicie podziêkowaæ za otrzyman¹ pomoc rz¹dow¹. Premier, jak sam powiedzia³, nie wierzy³ w³asnym
oczom, ¿e w ci¹gu mog¹ nast¹piæ tak
diametralne zmiany.

cd. ze str 1

Tornado. Rok póniej

Pani Rita Kozio³ek prowadzi Kronikê budowy kaplicy w Balcarzowicach
Mo¿e potem znajdzie siê te¿
miejsce dla figury Matki Boskiej Fatimskiej  nieopodal, w korzeniach
wyrwanego przez wichurê starego
dêbu, który tak¿e bêdzie pami¹tk¹
po tamtych kilku chwilach, które
zmieni³y w ich ¿yciu tak wiele... Oni
nie zapomn¹ o tym do koñca ¿ycia,
ale ten kamieñ ma daæ wiadectwo
nastêpnym pokoleniom. - Chyliæ
trzeba czo³o przed prawami natury,
a potomni musz¹ wiedzieæ, ¿e w
u³amku sekundy mo¿na straciæ
wszystko.
Pani Rita Kozio³ek prowadzi
Kronikê budowy kaplicy w Balcarzowicach (wielk¹ zas³ug¹ i sukcesem ks. Reinholda Buczka jest, ¿e
zmobilizowa³ do tego
mieszkañców). Od 10 lat
(budowa rozpoczê³a siê
w³aciwie w 1998, choæ
oficjalnie rok póniej) w
kronice notuje wszystkie
wa¿ne informacje dotycz¹ce wsi. Nie mog³o wiêc
zabrakn¹æ i tego, co zdarzy³o siê 15 sierpnia
2008. G³os zaczyna siê jej
³amaæ, gdy zaczyna czytaæ: 15 sierpnia 2008
roku o godzinie 17.30
wioskê nawiedzi³a tr¹ba
powietrzna - tornado. Za
chwilê oczy bêdzie ocieraæ z ³ez. Podobnie jak
so³tys Teresa Cwielong.
Nawet jej m¹¿ Ewald nie
kryje emocji. To u nich w

domu ogl¹damy kronikê i przypominamy TAMTEN DZIEÑ.
- To wraca do nas jak bumerang.
Zostanie to w nas do koñca ¿ycia 
s³yszê.
Wspomina siê tak¿e zaprzesz³e zdarzenia: i orkan, który zmiót³ w XVIII
wieku Kielczê, i szalej¹ce wichury w
nastêpnych stuleciach, choæ nie tak
straszliwe, jak w 2008 roku. A przecie¿ niektóre tornada mog³y przejæ
tak, ¿e nikt ich nie zauwa¿y³, ale ¿e
by³y  to pewne  jedno z nich wyssa³o kiedy ca³¹ wodê ze stawu w
Sieroniowicach, jak opowiadaj¹ starsi mieszkañcy.
W Balcarzowicach 37 rodzin zosta³o poszkodowanych przez wichu-

Teresa Cwielong - so³tys Balcarzowic

rê. W ró¿nym stopniu. Jednym zmiot³a doszczêtnie budynki. Innym tylko zerwa³a dachy, a dzie³a zniszczenia dope³ni³a nocna ulewa z 15 na 16
sierpnia ubieg³ego roku. Na szczêcie
¿ycia nikt nie straci³, tylko dwie osoby by³y ranne.
Pomoc socjaln¹ dostali wszyscy.
Pomocy rz¹dowej ju¿ nie. Nie przys³uguje tym, którzy wprawdzie mieli
tu domy zniszczone ¿ywio³em, ale
na sta³e mieszkaj¹ w Niemczech. Takie przepisy.
- Podstaw do przyznania pomocy
z tych rodków nie by³o - mówi Danuta Ogaza, kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej w Ujedzie. - Ostatecznie decyzjê gminy potwierdzi³
S¹d Administracyjny we Wroc³awiu,
na zakoñczenie ca³ej procedury: wczeniej mieszkañcy odwo³ali siê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego.
Przepisów nie da siê ich obejæ,
choæ niektórym wydaje siê to zupe³nie niesprawiedliwe, bo przecie¿ to z
myl¹ o staroci remontowa³o siê i
dba³o o ten rodzinny dom, który sta³
na razie niezamieszka³y. Tak samo
dbaj¹ o dom ci, którzy tu mieszkaj¹.
No i taki podzia³ na tych st¹d i
stamt¹d boli. Podzia³ów jest zreszt¹
wiêcej.
Wichura nie tylko sw¹ niszcz¹c¹ si³¹
wyrz¹dzi³a z³o. Spowodowa³a, ¿e co
niedobrego sta³o siê miêdzy s¹siadami: ludzie zaczêli sobie trochê zazdrociæ, a nawet gniewaæ miêdzy sob¹.
Kto siê obrazi³ na pón¹ pomoc i
nie wzi¹³ waty szklanej, choæ by³a
dla wszystkich. Kto wprosi³ siê do
remontowanego domu na kawê, a potem w wie posz³a fama o plazmie
w piwnicy. A przecie¿ zaraz po tornadzie by³o inaczej  nawet ci sk³óceni pogodzili siê i pomagali jedni drugim. Ale jak tylko pomoc zaczê³a sp³ywaæ z ró¿nych gmin, pytano, dlaczego on dosta³ pomoc z Gogolina, a ja z
Krapkowic? Ci, którzy byli szczêliwi, ¿e wichura oszczêdzi³a ich zabudowania, dzi zazdroszcz¹ tym,
którzy domy maj¹ nowe. Jedni stracili sprzêt rolniczy na kilkaset tysiêcy, inni  za 20 tysiêcy. Pierwsi i drudzy dostali tyle samo  po 15 tysiêcy... No, powiedzcie sami, czy jednym mo¿e byæ bardziej ¿al?
Nie s¹ to powszechne odczucia, ale
nie ma co ukrywaæ, ¿e s¹ i takie, w
dok. na str. 5

Jak powiedzia³, tak zrobi³
Pierwszym obiektem jaki odwiedzi³,
by³ nale¿¹cy do Anny i Konrada Ko³odziejów nowo wybudowany domek. W nim te¿ zasiad³ on wraz z
domownikami do sto³u, aby wznieæ
toast za nowy dom i przysz³e spêdzone w nim lata. Wizyta jednak nie
trwa³a d³ugo: czas nagli³. Kolejn¹ rodzin¹, która dumnie zaprezentowa³a
swoje domostwo, byli Maria i Walter
Klytowie. Chêtnie oprowadzili szefa rz¹du po swojej posesji, pokazuj¹c wszystkie zmiany. Nastêpnie
wszyscy udali siê w kierunku domu

Ilony i Norberta Raszków. Kolejnym
punktem wizyty by³a ju¿ parapetówka u Józefa i Krystyny Wróblów,
gdzie premier wraz z innymi goæmi
zostali poczêstowani tradycyjnym
ko³oczem, kaw¹, wie¿ym chlebem
ze swojskim smalcem i innymi przek¹skami. Wypi³ tak¿e symboliczny
kieliszeczek koniaczku. Atmosfera
by³a wrêcz wymienita, a samego premiera Tuska nie opuszcza³o poczucie humoru. Nastêpnie przed posesj¹
pañstwa Wróbel odby³a siê konferencja prasowa, po której nadszed³ czas
na po¿egnanie. Premier jeszcze raz
pogratulowa³ mieszkañcom zmian,
cierpliwoci i pracowitoci. Chêtnie
tak¿e, poproszony o to, pozowa³ do
wspólnych zdjêæ i rozdawa³ autografy.
Nastêpn¹ miejscowoci¹, któr¹
tego dnia odwiedzi³, by³y wspomniane ju¿ Balcarzowice, w których przebieg wizyty by³ bardzo podobny do
tej w Sieroniowicach. Premier przechadza³ siê ulicami wsi i równie¿ odwiedzi³ kilka rodzin. Nastêpnie wszyscy w altanie zasiedli do wspólnego

obiadu. Premier raczy³ siê roso³em,
l¹skimi kluskami, roladami i modr¹
kapust¹. Bardzo zachwala³ smak l¹skich potraw i gocinnoæ mieszkañców.
Po wizycie wszyscy zgodnie
stwierdzili, ¿e ludzki cz³owiek z tego
premiera. Pokaza³ siê on mieszkañcom z jak najlepszej strony. Chêtnie

z ka¿dym rozmawia³, s³ucha³, podziwia³, czego uda³o siê dokonaæ. Ka¿dy odniós³ bardzo dobre wra¿enie,
gdy¿ potwierdzi³o siê, ¿e premierowi Tuskowi nie obcy jest los innych
oraz to, ¿e dotrzymuje on s³owa, bo
jak powiedzia³ w zesz³ym roku, tak
zrobi³.

