
P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

LICZYMY  STRATY

stan na dzieñ 19.08.2008 r.

Gmina Strzelce Opolskie

STRATY W 17 GOSPODARSTWACH ROLNYCH
- OSZACOWANO NA 4 248 tys. z³.
Stwierdzono nastêpuj¹ce straty w miejscowo�ci B³otnica Strzelecka:
- uszkodzenie budynków mieszkalnych i gospodarczych,
- straty w inwentarzu ¿ywym (11 szt. byd³a),
- straty w zbo¿u,
- straty w sianie i w s³omie,
- remont odtworzeniowy sprzêtu

STRATY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH (POSESJE)
- OSZACOWANO NA 7 351 tys. z³
B³otnica Strzelecka:
- do rozbiórki � 3
- do odbudowy � 5
- do remontu � 57

Gmina Ujazd

STRATY W 16 GOSPODARSTWACH ROLNYCH
- OSZACOWANO NA 8 588 tys. z³
Stwierdzono:
- do rozbiórki 2 budynki mieszkalne i 8 budynków gospodarczych,
- straty w inwentarzu ¿ywym (1 szt. byd³a, 9 szt. trzody),
- straty w sprzêcie rolniczym,
- straty w zbo¿u,
- straty w sianie i w s³omie,

STRATY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Zimna Wódka:
- do rozbiórki � 2
- do odbudowy � 2
- do remontu � 17
- OSZACOWANO NA 3 537 tys. z³.

Balcarzowice:
- do rozbiórki � 12
- do odbudowy � 9
- do remontu � 6
 - OSZACOWANO NA 11 163 tys. z³.

Sieroniowice:
- do rozbiórki � 4
- do odbudowy � 6
- do remontu � 19
- OSZACOWANO NA  7 117 tys. z³.

Powiat Strzelecki

Obiekty u¿yteczno�ci publicznej - INFRASTRUKTURA
straty oszacowano na: 697 tys. z³.

Stwierdzono:
- uszkodzone ogrodzenie przepompowni �cieków w Sieroniowicach,
- zniszczony dach i ogrodzenie stacji uzdatniania wody,
- zniszczone drogi gminne o nawietrzni asfaltowej w Balcarzowicach,
- zniszczony przepust w Balcarzowicach,
- zniszczon¹ drogê na Kopaninê ze Starego Ujazdu o nawierzchni t³ucznio-

wej,
- zniszczona droga gminna o nawietrzni asfaltowej w miejscowo�ci Zimna

Wódka,
- zniszczone o�wietlenie uliczne

INFRASTRUKTURA DROGOWA:
straty oszacowano na: 1 000 tys. z³.
Uszkodzeniu uleg³y 4 drogi powiatowe na 6 odcinkach. Stwierdzono:
- wyrwy w jezdni i poboczu po powyrywanych drzewach,
- uszkodzony chodnik w miejscowo�ci Balcarzowice na d³ugo�ci ok. 50 m,
- uszkodzenie bariery oraz �cianki czo³owej na przepu�cie w miejscowo�ci

Balcarzowice,
- uszkodzenie nawierzchni jezdni dwóch dróg powiatowych na ³¹cznej d³u-

go�ci oko³o 580 m � nawierzchnie jezdni do przebudowy.

STRATY W LE�NICTWIE:
Nadle�nictwo Rudziniec
straty oszacowano na: 3 000 tys. z³.
Zniszczone zosta³o 340 hektarów lasu. Do wyciêcia jest oko³o 70 000 m3 lasu
� g³ównie sosen, dêbów, buków, �wierków, olch.

Straty w sieciach energetycznych oszacowano na 1 500 tys. z³:
EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddzia³ w Opolu Usuwanie awarii na
sieci �redniego i niskiego napiêcia.

OGÓ£EM straty w Powiecie Strzeleckim oszacowano na 49 251 tys. z³

- Od chwili przej�cia tr¹by po-
wietrznej nad terenem powiatu strze-
leckiego sytuacja jest monitorowana
na bie¿¹co. Pod codziennym naszych
s³u¿b nadzorem s¹ ujêcia wody pit-
nej oraz punkty obrotu ¿ywno�ci¹,
czyli zarówno sklepy, jak i punkty
przygotowywania i wydawania po-
si³ków w miejscowo�ciach dotkniê-
tych kataklizmem. Badane s¹ próbki
wody, temperatura przechowywania
produktów w sklepach (jak wiado-
mo, w niektórych miejscowosciach
brak by³o dostaw pr¹du), sposoby
wydawania posi³ków, sprawdzamy
równie¿ aktualno�æ dokumentacji me-
dycznej osób przygotowuj¹cych po-
si³ki.
- A wiêc kolejno � jaka jest ja-
ko�æ wody?
-  Pod przeprowadzonych oglêdzi-
nach 3 stacji wodoci¹gowych: w B³ot-
nicy Strzeleckiej, Sieroniowicach,
Zimnej Wódce, stwierdzono czê�cio-
wo uszkodzon¹ stacjê wodoci¹gow¹
w B³otnicy Strzeleckiej oraz Siero-
niowicach. W Zimnej Wódce stacja
wodoci¹gowa nie uleg³a uszkodzeniu.
Stan na dzieñ 19 sierpnia: stwierdzo-

Nie ma zagro¿enia epidemiologicznego
- tak¹ opiniê us³ysza³am 20 sierpnia od Patrycji P³oszaj,

wicedyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich.

no w³a�ciwe funkcjonowanie stacji
wodoci¹gowych w B³otnicy Strzelec-
kiej, Sieroniowicach i Zimnej Wódce.
Badamy równie¿ próbki wody w kie-
runku bakteriologicznym oraz fizy-
kochemicznym � wszystko jest w po-
rz¹dku.
- A wy¿ywienie?
- Podam stan na dzieñ 19 sierpnia: w
dalszym ci¹gu dla ratowników i lud-
no�ci poszkodowanej zapewniane s¹
posi³ki. Dla B³otnicy Strzeleckiej
(gmina Strzelce Op.) posi³ki zapew-
niaj¹: Dom Pomocy Spo³ecznej w
Szymiszowie w ilo�ci 120 litrów
zupy, tj. 240 porcji oraz Sto³ówka
Opieki  Pomocy Spo³ecznej w Strzel-
cach Op. w ilo�ci 240 porcji zupy
oraz 400 porcji kie³basy. Posi³ki wy-
dawane s¹ na naczyniach jednorazo-
wych. Punkt wydawania posi³ków
mie�ci siê w: Publicznej Szkole Pod-
stawowej w B³otnicy Strzeleckiej.
Dla Balcarzowic, Sieroniowic, Zim-
nej Wódki (gmina Ujazd) posi³ki
przygotowuj¹: jednostki wojskowe z
Brzegu i Wroc³awia. Punkt przygo-
towywania posi³ków (ok. 300 litrów
zupy) mie�ci siê w �Domu Wiejskim�

w Niezdrowicach (gmina Ujazd) z
pe³nym zapleczem kuchennym.
Kuchnia prowadzona jest przez ¿o³-
nierzy z aktualn¹ dokumentacj¹ me-
dyczn¹. Przygotowane posi³ki w ter-
mosach transportowane s¹ do: Bal-
carzowic, Sieroniowic, Zimnej Wód-
ki. Posi³ki wydawane s¹ równie¿ na
naczyniach jednorazowych. Ponad-
to so³tys Balcarzowic prowadzi dys-
trybucje chleba pakowanego, kon-
serw miêsnych i rybnych w opako-
waniach producenta oraz wody mi-
neralnej butelkowanej.
- A sklepy?
- W dniach 18 i 19 sierpnia sprawdzi-
li�m dziewiêæ placówek. Ze sklepów
z B³otnicy Strzeleckiej towar ³atwop-
suj¹cy zosta³ usuniêty. Budynek skle-
pu w Balcarzowicach uleg³ ca³kowi-
temu zniszczeniu - wszystkie arty-
ku³y spo¿ywcze, które pozosta³y �
zosta³y usuniête. Natomiast budyn-
ki sklepów w Sieroniowicach i Zim-
nej Wódce nie uleg³y zniszczeniu, a
warunki przechowywania artyku³ów
spo¿ywczych w urz¹dzeniach ch³od-
niczych s¹ prawid³owe.

Po czym dopowiada:
- Jeszcze dzi� (18 sierpnia �
przyp. mg.) przeprowadzili�my per-
lustracjê � ponown¹ kontrolê stanu:
wszystko jest zabezpieczone.
- Ucierpieli ludzie, ale te¿ zwie-
rzeta. Jak wygl¹da sytuacja?
- Dzi�, gdy rozmawiamy mamy
tylko orientacyjne dane. , ale na ich
podstawie mo¿na powiedzieæ, ¿e
wiêkszych strat nie ma. Sytuacjê mo-
nitorowali�my na bie¿¹co � od mo-
mentu przej�cia nawa³nicy. Pan Teo-
dor Olszewski, lekarz weterynarii,

Nie ma siê czego baæ
- to odpowied� Powiatowego Lekarza Weterynarii Waldemara W³odary

na moje pytanie o zagro¿enie epidemiologiczne.

mieszkaj¹cy w Grzeboszowicach, a
wiêc po s¹siedzku z poszkodowany-
mi miesjcowo�ciami, w³a�ciwie ca³y
ca³y pe³ni³ rolê �pogotwia ratunko-
wego�. Stale te¿ wyszukiwa³ pad³e
sztuki zwierz¹t, ale mimo ogromnej
si³y wichury i tak ogromnych szkód
w nieruchomo�ciach - w�ród zwierz¹t
wiêkszych strat nie ma. W gmienie
Ujazd pad³o 10 �wiñ, w B³otnicy
Strzeleckiej � 11 sztuk byd³a, ale nie
by³ to skutek tr¹by powietrznej, tyl-
ko pora¿enia pr¹dem, po ponownym
pod³¹czeniu energii elektrycznej. Na-

tomiast jeden ranny byk z Sieronio-
wic zosta³ przewieziony do ubojni �
ta sztuka zosta³a oceniona jako pe³-
nowarto�ciowa, co dla rolnika ozna-
cza, ¿e nie poniesie on ¿adnych strat
materialnych na uboju.
- A drobny inwentarz?
- Na pewno pogin¹³ drób, ile i
komu � dzi� nie sposób odpowie-
dzieæ. Na pewno te¿ poginê³y psy i
koty � zapewne wszystkie te, które
nie wróci³y do wsi, ale byæ mo¿e nie-
które z nich jeszcze siê gdzie� b³¹-
kaj¹.

CENTRUM  ZARZ¥DZANIA  KRYZYSOWEGO
STRZELCE  OPOLSKIE

TEL. 077 404 99 05
FAX. 077 404 99 10

SZTAB  KRYZYSOWY
 UJAZD

TEL. 077 463 70 37
FAX. 077 463 70 81

SZTAB  KRYZYSOWY
STRZELCE  OPOLSKIE

TEL. 077 404 93 07
FAX. 077 404 96 67, 077 461 44 22

SZTAB  KRYZYSOWY
B£OTNICA  STRZELECKA

TEL. 077 461 71 93

Najwa¿niejsze
telefony

MSZE  �WIÊTE
W INTENCJI

POSZKODOWANYCH
PRZEZ  ̄ YWIO£  TORNADA

(odprawione zostan¹ w miejscowych ko�cio³ach)

z udzia³em BISKUPA JANA KOPCA

SOBOTA
17:00 � Zimna Wódka
19:00 � Balcarzowice

z udzia³em ARCYBISKUPA ALFONSA NOSSOLA

NIEDZIELA
9:00 � Sieroniowice
11:00 � B³otnica Strzelecka

Pani

Bronis³awie Latocha

wyrazy serdecznego wspó³czucia z powodu
�mierci

Matki

sk³adaj¹

wspó³pracownicy


