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,wyryWa się i ucieka.
- Nie rozumiem, jak mogło

dojśćdo tego!- mama .Ksawe-
rego, Izabela Gbiorczyk(241.),
jest w szoku. Jej synek leży

, na, oddziale zakaźnym po.
znańskiego szpitala. -Jest .
wystraszony I có będziedalej! ,

•• ~ .•••• <

',Szczury pJ;zenąązą:prze,cież ,
I~l}or<?b~,~c~ p'~~be~a~ L

r~·Jej.syJJlm,::cmka;SJlria,IiQ!,ę:J:
! silych'zastr'zykóW':::Óiewiado~,

mo przecież, c'Cf szczur' ,
nie. był wściekły.,

A chłopczyk już bar-. ;
.dzo się nacierpiał.'

Jeszcze 'IN ponie-
dzialek,gdy został

,pogryziony, dostał

surowicę przeciw tężcowi.
Najego buzi wciąż maluje się "-

\ bol i smutek - ślady po dra- ;
i macie, który przeszedł kilka'
\; drii temu. Zrozpaczona ma-

ma Ksawerego ma' nadzieję, "
że będzie mogła, zabrać go '
do domu W poniedzialek. '

t
. W żłobku wszYscy -są
wstrząśnięci atakiem bestii
na maleńkie dziecko, •

l ' -Dlanas to tragedia Nigdy(
JLni~byI~t<9.żadnychgryzo~~

~ robakow - zapewruaa
wstrząśnięta Barbara Grab- ,

), s~-B~dziak (4~ L), kierów-
i\ mczkażłobka "

Sanepid; który przetrząsnął.:
żłobek,nie znalazł nic.Aniśla- .
du po bestii. Kierowniczkaza- .
chodzi w głowę, jak wredny'
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Turysta zginął W Tatrach
KRAKÓW Do tragicznego wypadRu

doszło vi Tatrach. Turysta ze Ślą-
ska spadł ze szlaku podczas

podchodzenia na Kościelec.
-';Ponad 30-1etni mężczyzna

szedł z kolegą. Pośliznął
się niefortunnie na ob-

lodzonej drodze.
i spadł z wysokości

ok. 200 metrów.
Zginął na mie~ .

scu.

Medyk
idzie
siedzieć!

, BIAŁYSTOK
Lekarz dostał
rok, a piel~
gniarka
osiem rnesię-
cywięzienia .

w zawieszeniu
na trzy lata Są

winni błędu
w sztuce, przez

- • który zmarŁ
16-letni chłopiec.

W 2004••..po.ede-
rzeniu głową o szkol- .

ną ławkę nastolatek
traf~ do szpitala Lekarz .

zszył ranę'i wypuścił go
, do domu. Chłopiec zmarł
tpowodu krwiaka mózgu.'
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Dochodziła 11.00,
gdy potężny wy-
buch targnął blo-
Idem 'przy ul.
Chemików we
Włocławku.

Policjanci , byli
na interwencji w
sąsiednim bloku.

Natychmiast ru-
szyli do mieszka-
nia na parterze, w
którym eksplozja
wyrwała okna
wraz z futrynami.
Tam usłyszeli jęki
Anety N. (29 1.) i
jej synka Oskara

(71.). Kobieta by-
ła mocno popa-
rzona i półprzy-
tomna; Chłopiec
na szczęście tylko
lekko potłuczony.
Oboje od razu
trafili do miejsco-
wego szpitala. G

WieJkaradość wgminiel Dzie-
cizJanikowabędąuCZ)'Ćsięza
darmo obcych języków. A to
za sprawą króla Arabii Sau-
dyjskiejAbdullaha (8H), któ-
ry podarował mi~com
podbydgosldego Janikowa
300 tys. dolarów!

Tenkról ma złote serce. Naj-
pierw stlnansowal operację
rozdzielenia Darli i' Olgi Ko-
łacz. A teraz ich rodzinnej
miejscowości podarował pie-
niądze. Dzięki nim powstanie
szkoła językowa dla ponad 2,5
tys. dzieci z całej gminy, GD



ł gryzoń dostał się do sali, w któ- "
rej spały maluchy Być może-

Y'wskoczył przez uchylone.
\.drzwi, gdy ktoś wchodził albo,
l\ wychodził ze żłobka - Strasz-
~nie się z tym czuję. Toja odpo-
~wiadam za bezpieczeństwo
li dzieci - mówi ze spuszcząną
Igłową. Barbara Grabska-
(.-BrodzilIk: ANNA ORŁOWSKA

w śnieżnobiałej sukien- łe serce drżało przed
ce, z kwiatami we wło- dniem pogrzebu. - Jak
sach i różańcem w dło- mam spojrzeć na własne
njach., Spokojna, wyci-o dziecko, gdy przysypuje je
szona, leżała w białej ziemia - szlochała,
trumnie. Nad ciałem Ju- Nad trumną wystawio-
styny (t16 L), którą zabił ną w kaplicy
pijany kie~ rozlało przy' crnenta-
się morze łez. Pół tysiąca "rzu w Bram-
ludzi pożegnało wczoraj kach płakali
dziewczynkę. wszyscy; ro-

Joanna (41 '1.) i Adarn ldzina, kole-
(43 L) Woźniakowie po- żanki ze szko-
cho\fcłli młodszą córecz- ły, sąsiedzi. '
kę:--'To niesprawiedliwe, - Nie może-
Ze-rodzicom odbiera się my żyć w otę-
.ich dzieci c...zanosiła się pieniu. Iu-
'płac~JnJllatka. Jej zbola- stynka by tego

nie chciala - mówił ojci;c
dziewczynki.- Teraz mu-
simy żyć dla Pauliny
i Przemka, .dwójki na-
szych dzieci. - z trudem
~ala Il1atka. PM
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