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O tym, jak „Bestia ze wschodu” zaatakowała Osiedle „Piasta” 
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Nadejście obfitych opadów śniegu, silnego 

wiatru i mrozu nazwane przez media „Bestią    

ze wschodu” od wielu dni było głośno 

zapowiadane, więc nie mogło być dla nas 

żadnym zaskoczeniem. Już w poniedziałek  

wiedzieliśmy, że realizacja prognozy pogody  

jest w wysokim stopniu prawdopodobna,         

a we wtorek 26 stycznia…  

Śnieg grubą warstwą zasłonił chodniki. 

Zimowa „Bestia” naporem ciężkiego, lepkiego 

śniegu połamała gałęzie, a nawet niektóre 

drzewa tworząc w wielu miejscach istny tor 

przeszkód. Gruba pokrywa śniegu i lód 

unieruchomiły pojazdy na parkingach.       

Sroga Bestia, a jednak…

Bestia okazała się tyle straszna, co piękna. 

Kiedy jedni mieszkańcy próbowali dostać się 

do pracy, inni podziwiali nadzwyczajnie 

urokliwą zimę. 

Zapraszam do obejrzenia fotoreportażu o tym, 

jak „Bestia  ze wschodu” zaatakowała Osiedle 

„Piasta”

Monika Szydłowska



Co to za „bestia”?!  Od wczesnych godzin 

pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej  

”Zachęta” przy użyciu ciężkiego sprzętu 

odśnieżali ciągi piesze i parkingi osiedlowe, 

usuwali połamane gałęzie, aby jak 

najszybciej umożliwić mieszkańcom podróż 

do pracy, a dzieciom bezpieczną drogę    

do szkoły. Reszta w rękach kierowców –

odnalezienie i odśnieżenie pojazdów         

o poranku nie należało ani do zadań 

łatwych, ani do przyjemnych.  





„Wszystkie ręce na pokład!” Gdzie okiem 
sięgnąć leżał świeży śnieg i wciąż padał. 
Gdyby nie drzewa i żywopłoty                     
w odnalezieniu chodnika mógłby pomóc 
jedynie geodeta. Gospodarze domów zadali 
sobie wiele trudu, żeby chodniki jeszcze 
rano odpowiednio uprzątnąć i zabezpieczyć. 



Ulubione pojazdy ekologiczne na nic tu 

się zdały – śnieg zasypał rowery, skutery 

i hulajnogi. Nawet konno trudno byłoby 

przedostać się przez śnieżne zaspy,       

o czym mogli przekonać się najmłodsi                                   

mieszkańcy naszego osiedla.



W wielu przypadkach lepszym 

rozwiązaniem okazało się jednak 

skorzystanie ze środków komunikacji 

miejskiej. Zaradni rodzice, aby szybko 

dowieźć swoje pociechy do przedszkola 

korzystali też z tradycyjnych środków 

zimowego transportu – sanki, dla 

maluchów to nawet więcej niż jazda. 



W porannym pośpiechu można zapomnieć 
zabrać z domu klucze, telefon, okulary, 
można taż nie zauważyć rozwiązanego 
sznurowadła w bucie. Trzeba by być bardzo 
roztargnionym, aby nie dostrzec pięknej 
odmiany w przyrodzie.



Drzewa i krzewy przyjęły fantazyjne formy. 
Srebrzysta wierzba oprószona  chmarą 
czarnych gawronów zwiesiła sznurki długich 
gałązek, jak mokry mop. Zielony świerk 
przeobraził się w gigantyczną, białą paproć. 
Drzewa i krzewy wypełniły przestrzeń 
lodowymi gwiazdami i piórami. Inne 
wyglądały tak, jakby wrastały w niebo, 
spijały z chmur biel i zakwitały na ziemi 
śniegiem.







Zajrzyjmy do ogrodu, który jest dla 

mieszkańców miejscem do zabawy, 

spotkań i odpoczynku. Przypomnijmy 

sobie ukwiecone gałązki wiosną, 

parasole drzew chroniące przed letnim 

skwarem, szelest złotych liści. Patrząc 

na ogród zimą dostrzegamy nie tyle życie 

rosnących tu drzew i krzewów, co życie, 

które jest dzięki nim i wokół nich. 



Zagadka 1:  

Ile sikorek schowało się na drzewie?*

Zagadka 2: 

Ile kosztuje 1 kg czerwonej cebuli?**

* 4 sikorki

** 4,80 zł



Jak mówi polskie przysłowie „Wszędzie 
dobrze, ale w domu najlepiej”. 
Podejdźmy więc bliżej, aby sprawdzić, 
czy po minionej śnieżycy wszystkie 
chodniki udało się już przygotować             
na powrót mieszkańców do domów. 









Dzień z „Bestią” zakończył się liczeniem 
strat i… liczeniem śniegowych 
bałwanów. To, co dla jednych osób stało 
się przeszkodą i wyzwaniem, dla innych 
było spełnieniem marzeń o pięknej, 
zimowej aurze. Obraz śnieżnej krainy 
z pewnością zachwycił każdego 
romantyka. Nie co roku też nadarza się 
okazja na udaną zabawę na śniegu. 
Można by rzec, że wreszcie przyszła 
prawdziwa, choć jeszcze nie tak bardzo 
mroźna zima.


