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kó$' na Iaż€ są paso$anc tak. abt' nrożnab}4o fan*Ęc ]e na fimę. e nasĘpfic
będą ko]e]no podda\\ane lernonlowl
Cfeka nas skuwanie qłrków klatek scho.
do{rych j pozosta\lienie jch $.tlm stanie
do całkowitego \i.vschnięciamuró\ł.
Jcżcli okaze się, żc clcmcntv dre{'niane
schodó\Ą..ściankidzialowe 1ub drzwi w
piwnicach będa poddaŃ"]y s1ękorozjj
biolog]cfrej. trzęba będie je bezwzględ
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ęle enlóW dre$'lrianych i muró\\''
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ZĄLANE MIESZKANIA
woda zniszc4'łana tcrenie spóldaelnr
di\a mieszkania,oba zaadaptowane
w
przj'ziemiubudynków KonjecalYjesr
ko1nentaż.
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lat' od czasu.
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stnieJszebyłomaniFestol\"arue
na stĄ'chu najemców Z czynszu (poza należnyml
plzy świeczce\^,obec
mediów' \\Tażli- gminiepodatka,ni)od 12lipca do końca
w],chna lakie sltuacje. Ich tuszczeda siflpnia br Fonną ulgi jest ztwieszęnię
wobecspółdzielnio innemieszkanie1ub reBDlacji czl.llszu zaplanowane od 1
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r;\,iolowi.
Mieszkanie pŹ} ul Ka1o{'ickie]25l1a strat w zieleni wystą)ienie do UŹędu
zajmowałalodżna p 'wojtąszc2łkó\ł, Mie.jskiegoo pomoc w jej odt$orzeniu
mając lokatorskieplawo do lokalu i zyskałoosobisĘ akceptacjęplezydenta
będącpeł.opra$'rr}'rni
cżonkami spół- ZdrojeNskiego i konser$?lom rabltdziolczejspołeczDoścj'
Po powodzljało ków p, Ha$]Ą1ak'Prace1ezamierzamy
\\'yraz soiidarnościz poszkodowan)łni podjąc na wiosnę PŹedwczesne r\T
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mieszkaniazostałypŹek\\tl- gazową łtóreJ wymiany spodziewamy
lifikowane na lokale uątkowe i będąz się w pzysż\,'m roku,
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SKAZENIE SRODOWISKA
wyst@iliśny o in|ormac.ję
na temat
skutkówpowodzipodwzględemsanital.nym dia nasfejokoiic-\''woie$'ódzki
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ish]lećtakźeprzedpowodfią gdyŹta]<ie
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pŹez szeloke o1walcieokien i drz\\,i.
co w makomltejwiękmścizoslałospe|
\nione.Po pruesuszeniu
korzystnejest
$.ybielenieścian.sufitó\Ą.i suchych p. Bykowskićmu
z firmyTrans-Form.
drzwitradycln}m środkiem
bal1ęrio.i ers za pomoc
w
usunięciu
ś]nieci
gr4'bobójcryll1jakirn jęst wapno'
MieczysławowiChoince załatanie
naponieszczeń \\Bpóhych,
Dęryn1.ekc]ą
szych dachów \{ czasiepo\Ą.odfl
koL"ltarzypi$micznycĄ komórek pod Krystynie
cybińskiej-Pirógi wroschodani zajmojąsiępmco\łnicyspółcławskiemullPolarowi'' za wielką ciędfielni z pomocąbezrobotnychzatrud- żaló$/kępęłną
wodyminera]neii ijrnego
nionychdo rcbot interwmcyjnychz\łIĘdobra.
ZanychZusuwrnienskutkówpowodfi'
Ekipom pompującymwodę, niemie.
oczckujemyna zgłoszenie
się jeszcze ckiej ] $'ęgierskieJ
oraz polskicj straży
hzechosób.trzy.juźpracują'
PożaInej
Wilgoć i cieplo plzy \\iłączonymc'o' D),rekl,orowiZGK
"IGzyk' Henrykowi
stwalzają w piwnicach walunl.i do Feliksowi i Henrykowi
Heldowi za
Iofwoju grz}óów domo\\ych i p1eśni'
PomocI zaopatzenic Wolontariatu
zagrożeniezmniejszy&yzachoJYując Janowi
Fidorskiemu za zorganizan i e p r ze rrv a n ą wentylację wanie pomocy.
która przypłynęłaf
-pirłnic plzez otwarte lub uchylone suchegoBrocho{a
\-.zimd okienka po obu stronachbu- Micbałowi Gabryelowi, prezęsowi
dynku i otwarciudrzwi do komórek tirmy komputoro\ l'waza|',
ej
ua\Ą}po.
pod schodami.ważne jest teżwie. życfenie
na czas po\\od; |elefonukotrzenie mieszkańpołożonych
nad mórko$€go. ktoĄ.
bardzoułat$'iałnam
piwnicami oraz usunięĆiewykładzin ',\\,a]kę
o b)t''
podłogowychnie pl.zepuszczających Poslor Radosławowi
Gawlikorvi za
powietlza,jak lino|eurńIub lentekś.
akc]ęorganizo$,aniaŃ}'lazdudfieci nad
w no\łychblokachs\'tuacjaj estlepsza' morze
PiŃ11icesąogźewane,\Ą.częścipomie- Wicerczydento$i
Adamowi Grehlowi
szczeńwent]4acj
a jestmechadca1a,a]e za w)posażenie
spółdielni w tele|on
ich tez.iestkoniecarc.
\,\'iefizenie
komóIko\\Y
ZrezygnowaćW Harcerzomz Pornania pomoc
Zdecydo.lvaniena]eź-v
za
!v pi\\,ri- Kabaretowi.'Kapota'.z Łodfi fa
tym roku z przecho\ĄJĄ!'ania
but]e
cachzieruiaków
8afowe' łopaty,rękawicc i llmc rfocz),
w przypadkuŚpraw budzącychwąt. pżydająccsięwtrakcie porządkówomz
pliwościprosimy o zgłaszanirsię do za Nzięcie uduią]u
w clrarltatJ'ivn}.m
administracji.Będfiemyje $').jaśniaókonc cie rra rzecz powodrian. zorgapotŹeby do oprnii spe. nizo['anymprzez
śjęgając w Iaze
lódzkich al1ystów
cialistów JuŹ\q']aśnumy,żepopie]aty Jagodrie i Wojciechowi Kaweckim,
nalot na t}'ikach zęŃnęralych rrie ma Hubeńowi Ko]i'alskiemui caritasowi
ńc wspólnegoz g.z}'bem'jak ró\u{eŹ z Ło.IZi za tmnsportwod}'i
4l\'Irości
białapiana powsta]ącana powieźch- od nich teżzapeq'nebyłbv i sprzęt
niachbętonowychlub ł1kach cemento- pb'\aejący'gdyby zalałanas drugat.ala
Fycht]Ąn obficiej'im jesrbardziej|ępjo- Zosi Łosek'wołoJr'skieji Krzysztona śo.lkamiz clLlorem,obie te substan. fowi Wołowskiemuza pÓryczęrięna
nineralnegoi nie czas powoda aukomitego pontonu, o
cje są pochodzenia
zagnżają zdrowiu' obs}pIł'anię $'a- pięknymponarańczo$'l'łnko]oże sfupnem ścianze\łnętżnychbudy*ó\Y
żącegodo pEe\ł'ożenialudzi, wody i
jestbezcelowe
i t!'lkoje srpeci.
jedzenia
wiceprezydentowi Sławomirowi
Przezki1kaoŚafuich miesięcy,na skutek
choroby'ńe obsadzonebyłostano$1sko
|ecbnika,co znacznie utrudniałonam
pracę'obecnio zalrudnioly jeŚ technik
z uprarnnieniamip. Janusf Bednarz.

NajnigerowiJarosławowi
oblemskiemu zapomoc
osobom i spóIdzielniom\ł'Tdzielont]n
zwSM za solidamość
Pepslcoli ZacięŹa]ólł'ki
z $odą
MieczyslawowiPiejce za pomoc i
posta$ę
$:1jjątko\\ą
Malgorzacie i PawłowiPomorskim
pracor.nikomSanepiduza tlformacje i
wspó]pracę
D}Tektoro\ĄizGK s1ateMiaŚo.. stanisławowiTesce za seIdeczleaozumicniei pomoc
Wojsku WOPR-owi i Krzysztoforvi Skrzyniarzoivi - za pomoc
PlezydęntowiBogdanowi Zdlojęwskiemu Zakonsekwen|nę
zrealizot,anie
obietlicy odpompo\Ąania
\Ą'odY
f osicdla
wolontariuszomz pętli.k1óż}cięuką
codzemą pracąpomoglilrźlm
plzetŃżć:
AndrzejowiAndruchówowi
KnysztoforviAndruchówowi
.:}Ź
RafałowiBrożkowi
Dor.ocieFliskiej'
żi
' '..( l
JackowiGacowi
I
DariuszowiGogolervskiemu \t
MaciejowiGogolewskiemu :l
Danie|ow
i Grygie|ow
i
ll ł
-:
Danie|orr
i Lupanóvow'
3 ]/
uenoweTre
t{ra\rczylr
,\lt
-'li
MichaloriMinginowiczowi
'l,ti 4'
Edycie Nowak
Kaiolowi Nowakowi
;.
AgnieszcePlizdze
Agniesztc
\. {.\
Marcino\riPlizdze
Dariuszowi Portkowskiemu

;;;ńij;"";;;;i....

i,,
" ;

Arkrdiuszowi Tomasiewiczowi
MariuszowiTomasiewiczoit,i
KataEynie Tyrajskej
A
AnniewawrzYniłk
MariuszowiwąŚikowi
JaninieZiółkowskiej
.
Jackowi Ziółkowskiemu j:
.racKowrzrorKowsKremu
Piot|.owiZiółkowskiemu

I
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lff3różnienie dla naszychdzieci.
Za.rządmlastąwrocławia w maju b,r.
ogłosilkoŃurs dlaloka,lnychgrupdżeci
,'Dziecii mlopodhasłeln:
i młodziez}
dziezdlaWroclawia"
szkola Podstawowa 99 pEystą)it.l
dokonkursu$.ysyła]
ącofeltęi opis plowadfonychdzalań (miejscei telmlny)'
Bioląca Lrdział$'' konkusie g]upa to]
Marcin Dziulzyl}Śki- Karol Grzesiuła.
Violetta Bartosiewlcz,Agniesrka
Bartosicwicz,Komelia Buda, Paulina
suchecka.Macie]BLIIĄ Adam oneltĘ
Iwona Ossowska. Zuzanna Sagan.
Pa\i'€l Dzuł]'nskii Pawel Kocik
Odpo$'iedzialnlrni opiekunami grupy
byłynauczycielki Barbara Krawcf'vk i
WandaBielak.
Uczniol\,ie naszej szkoly dosiali \a}'rómienie om.z1000 Złna fakup sprzęfu
spofio$€go d1aszkol]''
B.K.
A t.jn "wesote Wakacje"
,,,t'i:
PowódźnawiedŻlanas niespodziade i
sprawiłakaŻdemuz nas mi1ei nierniłe
niespodaanki.W bm tnrdn)'mdla nas
czasieual1r'mila się wielka
$Jsz-Y_stkich
Zludm1if zalanychtęrenów
so1idamośc
Jednąz takich wspania]ychgrup niosąc},chponrocstwolzyli nauczycic]epod
kcro\łnictwempani mgl Madi Pcrkal.
olganlfującw vIIl L. o' akcjęnaaĄEną
'Wesole\\'"kacje".
Wesolewakacje organiro\t/allr
wyjaz-

dy dzieci z terenówpo$odzi na kolonie' Pogoda dopisała'Było ciepłor słone.
w grupic ok, 1000 dżeci kióre za ich cmie' więc i humoryb14ydobre,
posrednict\\'em
a.nieniłyklimat i otocze- Kolonią naszych dzieci inleleso\,\"ał
się
nie' Z1alafłasię 8rupka dżeci z Księza mie]sco$}'ploboszcz ks' stanisła\l
Małegoi Wjelkiego.kóre, ,.uzbierane Bańmiński, a takżeredakto|Justyna
pżezęnlnrc, pźez cały sieryleń \\fpo- Woś.która kilkakotnie od!\'iedaladzio.
czy\\'aly \Y piękn]Ąn zarn]$ w Klasi.
ci 1 przeprowadzonerozmoirv orar
cz}Trięk Plzenyśla'
wylviady z nituj zamieszczaiaw gazecie
AgencJaRozwoju PrremysluS.A. w codzrennejNowin!".
walszawie - sponsolkolorui- zape$niła Dżecl \\'Tócilyz kolodi fadowoionej
dzicclomkomfoftowewarunhin swoim wypoczęrc
hote]u- pokojef łazien]<arrri'
bardzo
Matia as,so.')ską
dobrc u'}'z}1Ą'ienie
oraz więle alrakcJi
$ycieczki do Kalwarii Paclawskieji nad
zalew so]iński' a\.ledzaniePrzemyślai ,**So*o" psychotoga
okolicy,j afdękonną kąpleie a pb.lva]ni szkołaPodstawowa i19, '.rusąvła'.
i pysae lody' Dfięci ziviędfałyró\łnież od \atrześnia
Ęo rol:u,w mĘ sc€ da$.nej.Zakladyplzemyslowe,m'ln Przedsię- TerapeutycmejSzkoly Filialnel prz,vL
!_
bio$two,'As1ra-Pol1am'produku]ące B]'tomskiej
kredki, kleje' farbY szkolne,p]astelinę ot.err:jemieszkńconr Księza. dziciomi
Ę '. k1oryni dzieciobdaro\\ononano\^}' dorosłym'pomoc psychologa orgallirok szkolny
zu]eSWIETLICĘ TERApE UTYCZNĄ
Przef ca1yczas poblu opiekounłysię dla dorcsb'cL prcwadzonąplzęz ps\'dziećmip Mał8orzataBońk z ostro$ż cho]ogap Luc},11ę
Klukowską wspieWielkopolskiego- nauczy'cielka\,\'olon- ranąpŹcz pedagogap. AgnieszkęBolcz
tanuszka, oraz rnatka-opiekud<a
p. WszYstkichchętnvchzaplasz.ana spot.
Aleksaldra Maaras.
kanie organizac no-piiotafo\łe.
które
WszyscvpncoŃnic]r hotelubYli ba.rdzo odbędziesię 20 paździem]ka
o godz
zycf]iwi i opielończ}. zaprz'vjaznilisię 1730 (C}'klctrzymiesięcz]ę.
piefu'sze
z dziećmi.które od.il.dięczały
się śpie. 5 spotkań planuje sie w okresie od
!!em na organizo\n'anych
im ogniskach pzdziemikado grudniąw god217,30polączonychf pieczenicmkiełbasek' 19'30) Kontłtt1e1.:
34l 6863'
Jedna z naj$,iększ,vch
atrakcji to jazda szkola też,jak fapewniad}T Teresa
neleksem z dyrekorem obieku alej- Cholowińska.jest o1wa a na wszelką
kami zabytko\\ęgoparku'
współpracęz mieszkancamiosiedla

e

opiekr-rjesz
się
c1ęŹkochorymczłonkiemrodziny?
Chceszpomóc
w opiece nad chorymi?
Polskie Tolva.zystwo
opieh Paliat}\ł/nej
ptzł

Do1nośląskim
centrum onko1ogii
orga zuJe
BEZPłATNY KLIRS
DLA WOLONTARIUSZY

vidok na

l, Tafnagól,,ką

-,,,t" ,:.,,:

Bać się

domo, woda powodziowa,która nas substancjim listych,obserwo$'anych
na
olacfa]ańe zawielałąprzekaczających liściachkfewów i drzewomf ocalałych
no.mę dla $.ód powierzchriowych,
metaliciężkici ani teżinnych,g.ozrych Jak moaa sądzlćpo bujn}Tnwaoście
odpowiada
d]a zdrorvia związków chemicaych'
Ioś]mnoścl.
głó$'nie chwastów na na.
prof. Marian Rutkowski spowodowałaona jed}nie Zachwianie szych działkachi trandkach wkoło
róWno\l.agib1olo8iczDo-chemicznej domów, naniesionesubstancjemuliste
słysfy się tu i ówdzie. żępo- Ńylvołanej częściowymodt1enienien $cale nie wykazująujennych cech,lecz
wódź' któIa na lelenie Księfa Małego g1ebyj wyługorvaniemminelahym p.zecl\\nie,ułztiają glebę'
tnvala kilka&ściedni, spowodoxalana sldadnikó\,vo&}nvcfych IośIin'takich
Dla pŹyiłIócenia równowagibiolojegoobszaŹe.w t'm w ogródkhchdzia,i- jak wapń' potas.sód, magnesi in oraz gicz1o-chemicznej
g]ebypowinniśmy
ko$'ycL skaŹeniegleby.krzewów' a na- ba]dfo potrzebneroślinomtzw miko.
naszedziałk plfekopać,pozoslawiając
wet dlzew owocowych Stwietdzenie elementy.
tzw ostrąskibę,i mocnozasilić,najlepiej
takie należyodrfuc]ć.gdyą Jak wia- Przyniosla nan1natomiastpe*'nąi]ośc wapnemmagnezoEJrm
!

cZY sie nie bać ?

POWODZ

WspomnieniaplzewodnicZącego
Rady osiedla

Bo1esława
Linięwicza

ll lipca' spacerna ogródękz
Źoną Dzia.łeczkawyglądajak w bajce,
K\Ą.tnąlq\Ąaty' p]ony zapowiadająsię
\vspanialę'Żonamówi, fe nie chce\Ą1acać do domu,1akfu przyjemnie'
12 lipca Atmosfen napięcia Woda s'
siechnicy Ile je,j1ubędzię?Jedziernyz
panemMorawskimna umacnlaneprzez
źołnieŹywały,Pan canuchowski za.
chęca mieszkańcówdo pomocy, ale
sL:utekżaden'Plzez megafonyz samochodirpolicja już na\volujedo erł'aL:uacjii zapowiadabliskąklęsk'Ma.ło
kto
po
drodzewicewto wierzy społkam
prczesaspółdfielnipanawnęka' Postanawiamyw}Ąieść
archiwlm1spo.}dzielni
pieńłśze
piętro,
na
ale bez pŹekonania,
bo nie w1erfJ,my'żewodapodejdzielak
$Tsoko. Wracam do domu. Jest okolo

południa'Zo[a z sąsiadamiumacnia
drzwi wejściowewo*ami f piaskiem'
włączamsię do pomocy' a fu wodajuż
podcl1odzi'PakujernyniektóIglzeczł i
Zacz'namy w}nosićna \ry^ze pięto'
S]ychaćolbr4.ni huk' To wodawl,!chnęladrzwi i jest jużw ko,taf^| P|zyspieszamy{}.noszenienaszegodob).tku.
Co i rusz sprawdzamypodnoszącysię
pozom Wody' okolo pierirsze.j\ł,.
nocy
\łyg]ądana to, żewody już e pr4'.
b}'\ł?'cfuwamy prawie do lana'
l 3 ]ipca' Budfi naspotęaly warkothelikopterówloązących
Dadblokami.Myśiałem,ze ewakuuJąchorych. wychodzę
na klatkęschodową.Moi sąsiedżsąna
dachu.wchodzę.ivięcija za nimi Helikoptery zrzucają 'ry\łność'
Nieststy
wszystko,jestzmiażdżone,
mleko'

x?

dzem, cukięr, zmiesfane ze sobą, nie
nadają się do spożycia'Pan ossowski
rnakrótko|alórvĘ' Nadajemyprzeznią
prcśbę
o Zapżestaniezrzutów' a u.uchomtenie punktu Ź)wnościowego
przy
przys*nłu tam\Ą?jow),|n'
wody jest na Wysokość
około2 metlów' Nie mamy światła.
telefonów.
garli, wody w kranach
14 lipca. E\^,ak.uujemy
cholą sąsiadkę
slaram się dostaćna przystanek'ale są
kłopoą' Nasz blokjęŚ tru&o dostępny
dla pontonóW' Udaje rrri się okolo
8odz'l0' Na pętlijestjuzzorganizowara
gfupa ludui' która przyjmujedary pżysyłanef miaŚa i na pon1onachrofwoż
j9Iudziomdo bloków PlzeŁdawiam śę.
ż€ jestempże\łodnicząc}mRady osie.
dla i chcękood}nowac pmcę,bo,jącsię,
by pr4' rofdallnlct$'ieniebyłonią)rawidłowościZostałolo przyjętebardfo
neplzychY]nieAle zostałem.
starającsię
nrezakłócaćjuż zorganizo\łanego
p.zebiegu pracy Dostalczy_cieledańw poLizebowali pok*,rtoFBniai mojej pieczą1ki stalałemsię teżinformowaćna
różnesposobywładfemiastao naszych
potzebach
Ba.dfo dużopomocy okaza'łnam dyr
Gosp. Komuna,lnęjp Feliks' za co bardzo dzękuję !v imieniu mieszkańcow
osiedlaKsięże,sło$a podziękoŃ?nia
należą się też prezydentowi Zd.oje$'skiemu.
UchwałąM'R 21 lipca Zostalanpowołanyna pehomocnikado wspóĘracy z
Miejskim ośIodkiemPomocy SpołeczneJ do likwidacji skutków powodzi i
prżłaE\ł'aniazapomóg'Z tegopowodu
dalejmanl wielępracy'
Tak to przebiegal mój skromnyud'ział
w crasiepowod,zii terazw trakcielikwido$'aniajej skutków,
f]

. ':1,.:, ..ai. a

po\.inni od nas. miesfkańcólv KSLęia

gurnoŃ! kajak W aptccc pod ciŚnieniem
'
..poszl}
\\'od'.v
sf\'b\.,ZaczęłoSiękec
trochę szab]o\nikó\ . L{unlunó\r. $\'ła
iclr'
rr.jalioo się r1a1oP ogoni1iśnl).
Pomoc z miasta Lo L\1k0.nasz|m zdaniem. bersenso\merIzuty z helikoptelórr'. \\r poniedzialek na pęt1i \.oda ]uz
Zeszłai ]noi1a b}ło Śanać suchąnoga
Bilo paru c|lopakó\\ l Jan Dobre scrce . ten Z ]ś\.iac]anli.
naa\.an]'tak. bo
da\\'al$ sa slk n \\'sz\slko
\V po iedrielck \\'rcczorcn pr{vieriono picnvsze daĄ. Zosta{iano ]e pró'
Bistlo na pęt]i' Prz\.jnrowa]je Jacck
Ziólko\\ski. parc osób mu po1nagiY
ZostalitcŻ nll noc. bY lego pi]no\\'ać
\łlącz\ljśnl\siędo potnocv.bo br,loza
fiało ludzi do pmc].. a siędzieć bcf
cz-vnlle rr donru to cl)\ba jesfczę
N'lięLiśny
teżponton.Bięo gorzej.
to \\T.'gląda.
gdy pl4.szIa \\'oda.nog]rśm]'p.I)Ą\ćć Począlko\\'odaró\\'nle b)]o duŻo.ale
pontonem' Rano. \\. icdzielę. popł)'- Jacck Zió]ko\\'skipo']echa]do nragaz}.
nó\r na ]olnisko i pl'4'Niózl Zapas)
nęliśn]'\\'olio]icęSiechnrc!i RadNanlc
nrięd4'lr]okan1i. Ro^rofiliŚm\ |o pomredf,\b]ok]' Co.
PopohdnjL!pł}l\'aliś!!
branrr'
Zobaczyl]śnr}'
dllźądre(1ianą lódź. dzicnnicblla dos|ł\\ado ka:żde]
lo
Leqo.
co
bl'lo.
e
b]
!o.
cośmv
doŚa1i'
pruc\\'óz
fa
kóra koś \\.ozilludfi' a]e
\\'tęc NaJcZęŚcieJlldfic b\.]iZado$olcn]i
bral pic11iądzc Postmszy]]Ś111\.
j]]ntn}l
p1.zc$'oŹn]kó\v.
ch]opaka- i\,dfięczniza ponroc. ale Zdarzalo slę'
$Taz z
\\,oZć ic nieklórz'' nic potrafili doccnictcgo i
mj' żeich podtopnny'i z:rczę]iśiny
]udzi samj Na pę i sjcdzrtilcah' czas \\ymi€ a lr \vięce]niŹllloae' Da$'aliśmt
Jacck Zió]ko\vski' Zdą4] t ko Samo- LrpkonsenręĄbną a oni chc]eljnr]ęsną'
Doponunł1isie o p]wo a]bo o o$'r\na \\'radukt.
clród pże|]-anspor.LoŃać
W nicdficlę pł'\.\rał\'
]uf 3. 4 iódki i

M łodziludzie z sąsiedztwa. NIa]ego.us}\'szeć
Znani mniej lub bardziej. I
Na opo$iedzemeo s$olcj pra|o5
nagleod nich zaczą|za|eżeć
cy, nie bef tludu. amo\r]am N'laćkai
i k o n d y c j a c a ł e g o o s i e d l a . Darka Gogolewskich. 1Ćóry'chmozeDzięki nim' uwięzieni w zala- m'\'spotkać\!ś$icżoŃl.remonlowanj'n
n y c h p r z e z w o d ę d o m a c h , po po\\odzisklcpic Pod Koninern '
mieliśmykontakt ze ś\i'iatem,
m i e l i ś m yw i a d o r n o ś c ri ,v o d ę , ']ak to lie !|.!|a,żezr|dleiliśLrc5ję 1r
sk,Ą, w
jedzenie' lekarstwa. Dzięl.i nim 8]'1qłechłapakt)v L!ótluzję]a
ktośmógł do nas podpłynąć'
odłiedzić lub sami mogliśmy
wydostaćsię w razie potrzeby
/ ciekarrościw sobotęwoPRfe
o\\!)'prz}jechali na pętlę'S|rżrsz\,li.
na ze\Ynątrzjeziora.
Nama\\iali ludzi
Nadszedlcfas. b''.im podzięko\\.ać\\od) bgdzic na 8
Pocfą|ko\\o.
do
e\\.akuacji.
JcŹdziliś\
tegotużfa roglc]n
odcięciod śwlata.
Zobac4c
na
ro\\erach.
chcieliśm't
lek
co siędziele
ró! niez,nie\\'ie.lfie1iśmy'
o|ocfeniu'Micjna$€ L \\.na]bliżsą'm
scemncwralgjcalymdla zycranljeszgdf1c
kancó\\sta1asiępętlaautobuso$.a,
b}'łosucho. dokąd dojezdżałosię z
miaśaPunl{. dokórcgo zaoze]anap]-YŃacpomoc.gdziespontanicziezorgani.
zo*'a1isięnasiwoLoNTARIUsZE
ca.łcdnią a
Placo\\a]jbeuintoeso$.nie
q. noc} koczorr'a]j
pod goł}.ln
niebe]ll.
pilno\\'ac'
a także
b'vodbiclaćdaryi ich
os1eb'YczlŃlac nad befpieczcńst$e]n
nad
co
51ę
dŻ
eje
kontrolę
t!'m.
mjel]
dla
początkoŃo
międzybtokan]i'Pogoda
btla ładna.alcpote]nzrobilosięzimno
i padaldcszcz.
ich tłu]nludzi Nieli1ó.
W dzicńo|aczał
inni' b}'
z cieka$'ości,
rą prz}'chodzili
gló\łll1ic
ci'
co
chcle]1
a]e
trochęponóc.
które
nap}IĄ.a]-v
zaopatrzj-ćsię !Ydary'
na pętlę'Niesret!'.tak]ak 10j cst za\Ysze
tam'gdziemożradostaćcoŚ fa darmo,
stałagfupaludzi \\'arJ$Źjącad]asiebie.
jłk najrr'iecei
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