
Szanowni Państwo, 

Mieszkamy w gminie, której nie grozi powódź. Nikt z nas nie musi się bać, że „wielka woda” zniszczy dorobek jego życia. Pomóżmy tym, 
którzy walczą ze skutkami tegorocznej powodzi. 

Przez wiele lat mieszkałam w gminie Krapkowice na Opolszczyźnie, zalanej w tym roku przez Odrę i Osobłogę. Znam doskonale tereny, 
które na zdjęciach wyglądają jak wielkie jeziora, a w rzeczywistości są polami uprawnymi, drogami, placami zabaw, skwerami i ogródkami 
działkowymi. Wiem jak daleko od rzeki leżą niektóre z zalanych posesji – a jednak woda tam doszła. Zalane zostały domy, magazyny, 
garaże, sklepy i boisko. Teraz, kiedy woda opada widać jak wielkie wyrządziła szkody. Pracownicy socjalni OPS odwiedzają 
mieszkańców zalanych terenów prowadząc wywiady środowiskowe i rozpoznając bieżące potrzeby. Chciałabym pomóc mieszkańcom 
Krapkowic, Rogowa, Żywocic, Dąbrówki i Steblowa. Dlatego bardzo proszę wszystkich, którzy podobnie jak ja chcieliby wesprzeć 
powodzian o włączenie się w zbiórkę darów. 

Potrzebne są przede wszystkim:
- środki czystości
- gumowe rękawice
- wiadra
- szczotki
- mopy, szmaty, ścierki 
- worki na śmieci
- kalosze

Nie zbieramy wody mineralnej – nie doszło do skażenia sieci wodociągowej, więc butelkowana woda pitna nie jest potrzebna. Na 
szczęście większość mieszkańców posłuchała ostrzeżeń o nadchodzącej powodzi i zdążyła ewakuować w bezpieczne rejony rzeczy 
wartościowe, AGD i rzeczy do ubrania. Dlatego nie będziemy prowadzić zbiórki ubrań. Nie będziemy również prowadzić zbiórki pieniędzy 
– można je przekazać bezpośrednio na konto otwarte przez gminę Krapkowice:

BS Krapkowice nr 23 8884 0004 2001 0000 7227 0003 z dopiskiem „powódź”

Poza tak bardzo potrzebnymi w tej chwili środkami do sprzątania potrzebne będą również:
- żywność o długim terminie przydatności do spożycia (konserwy, makaron, ryż etc.) 
- produkty ,,instant” niewymagające gotowania
- kawa, herbata, kakao
- środki higieny osobistej 

Szczególnie gorąco zachęcamy Państwa do zakupu i przekazywania produktów przeznaczonych dla dzieci. Dla kilkudziesięciu dzieci 
poszkodowanych w czasie powodzi w gminie Krapkowice, tegoroczny Dzień Dziecka nie będzie tak radosny jak zwykle…

Dary rzeczowe można przynosić na ul. Jakubowicza 76 w Lipkowie do 2 czerwca 2010. Zostaną one następnie przewiezione do 
Krapkowic i przekazane potrzebującym. Mam nadzieję, że również inne osoby, organizacje i instytucje w naszej gminie włączą się w 
akcję pomocową. Informacje o innych miejscach zbiórki będziemy zamieszczać na stronie www.lipkow.net
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