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z Dziennika Zbigniewa Ta taja 

[...] Od tygodnia nie maja. wody . pro.du i gazu. Postanowily 
glodować . Tylko kilkanaście, ale w imieniu setek! Nie rozumiem, 
dlaczego nikt sie. nimi nie zajmie. Przyda laby sie. odrobina 
al truizmu ze strony wladz L.1. Przyjecha l prezydent, ale 
wiele nie ustalili. 30 dni na rozwia.zanie problemu. Nie wygla.da 
to obiecuja.co. 

Absurd . Oo niedawna obowia.zywa to pro wo nakazuja.ce zaja.ć 
dwa pustostany, żeby móc legalnie zaja.ć jeden z nich. Teraz 
już nie obowia.zuje, jest nowa uch wa la. Uniemożliwiaja.ca 
legalne zamieszkanie pustostanu w jakikolwiek sposób. 
I jeszcze to oświadczenie prezydenta na doda tek. Swiństwo. 
Przecież ci Ludzie nie chca. tam mieszkać za darmo. Placa. 
rachunki i czynsz. A teoretycznie sa. na bruku. Za chwile. 
praktycznie też . 

kwietnia i [...] Tylko dlaczego w ladze wcześniej przymyka Ły na to oko 7 
2008 A gdzie do cholery jest w tym mieście jakaś pomoc socjalna?[...] 

Radni LiDu i zwia.zkowcy sierpnia '80 deklaruja. solidarność . 
Milo . Ale co z tego. Deklaracjami mieszkań 
im nie zalatwia .. 

5 
maja Poszedlem tam, zaproponowa tern pokój w swoim mieszl<aniu. 
2008 Tyle moge. zrobić. (...] Żona zrozumia la. (...] A pani Iwonce 

z synem jest u nas chyba dobrze. Zostano., dopóki nie znajda. 
czegoś dla siebie. Kopnijmy tych wszystkich polityków 
w dupe_. 

Wybór 

Yegi : [ . .. ]Mam nadzieję, że je pogonią na zbity pysk! Do tej pory 
każdy, kto miał tupet i był egoistą, wygrywał - mam nadzieję, 
że teraz będzie inaczej! 

igor_wrw: Nikt - za przeproszeniem - nie kazał robić z tyłka 
fabryki. Jeśli tym razem Wałbrzych się ugnie, to ja pierniczę taki 
interes i przestaję płacić podatki. To cholerne towarzystwo 
należy rozgonić. [ ... ] 

hopex: Ja zaraz pójdę na parking przed marketem, wybiorę 
sobie jakieś ładne auto, wybiję szybę i wezmę je sobie, a co? 
Należy mi się.[ ... ] 

zuq1 : Nie rozumiem: noclegowni nie chcą. pracy nie chcą. 
mieszkają gdzie nie powinni i mają pretensje do garbatego, 
że ma proste dzieci. A ja moja mieszkanie musiałem kupić, 
kredyt muszę spłacać, za prąd muszę płacić, do pracy muszę 
chodzić:„. Może zacznę głodówkę ... Jestem poszkodowany 
przez system! 

T.: Na wszystko całymi dniami musiałem tyrać, a długi spłacać. 
Won tam skąd przyszli. Dziećmi niech przestaną się zasłaniać, 
bo bzykać: każdy lubi. r „ .J 




