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Zadanie: Opisz (max. A4) gdzie w swoim miejscu zamieszkania schroniłbyś się, gdyby doszło
do jakiejś apokalipsy. Dokumentacja zdjęciowa mile widziana, ograniczenie A4 dotyczy tylko
objętości tekstu ;-)
Autor: Nightmaster
W Tarnowie jest kilka ciekawych miejsc które mogłyby posłużyć za schron w razie
uderzenia bomb. Jako moje miejsce schronienia wybrałbym jednak dawną fabrykę dżemów i
konfitur przy ulicy Bandrowskiego. Jest to właściwie kompleks kilku budynków, które kiedyś
były fabryką. Po upadku ustroju socjalistycznego w Polsce, fabryka podziałała jeszcze kilka lat
po czym upadła, a jej majątek przejął syndyk sądowy. Majątek został wykupiony przez
Kaufland (swoją drogą staram się o pozwolenie wejścia tam z aparatem, nie chce ryzykować
wejścia na dziko bo 20 metrów od wejścia do kompleksu jest komisariat policji).
Wracając do tematu - w momencie gdyby spadły bomby kierowałbym się właśnie w tamto
miejsce, a dlaczego? A no dlatego, że na placu fabryki jest jeszcze trochę przydatnego
sprzętu w postaci dźwigów i maszyn gąsienicowych, które z całą pewnością można będzie
zmusić do ruchu. Do tego, cały kompleks posiadał bardzo dobrze rozwinięty system
kanalizacyjny, który z powodzeniem mógłby robić jako tymczasowe schronienie, bo jak
wiadomo systemy w fabrykach musiały spełniać pewne standardy, nawet w czasach
socjalistycznych.
Jak wcześniej wspomniałem, 20 metrów od samego kompleksu jest komisariat policji więc
w razie czego o broń i amunicję byłoby łatwiej. Do budynków, które przylegają, lub są bardzo
blisko opuszczonej fabryki możemy zaliczyć kilka sklepów, które przynajmniej w
początkowym czasie mogłyby być źródłem jedzenia oraz picia. Znajduje się tam też zaplecze
chłodnicze, które po transporcie do kanałów można użyć w celu zapewnienia dłuższej
świeżości pożywienia. Innymi budynkami, które znajdują się w okolicy jest biurowiec PGNiG,
więc o ile łączność z siecią nie zostałaby zerwana można by było nawiązać kontakt z innymi
placówkami i zacząć handel lub nawiązać współpracę militarną lub humanitarną. Po
przeciwnej stronie ulicy znajduje się firma kurierska Siódemka (swoją drogą to pracowałem
tam :P), strzeżony parking oraz warsztat samochodowy i sklep z rowerami. Można tam
znaleźć wiele przydatnych przedmiotów, które będą niezastąpione przy wszelakich
naprawach, których na pewno nie da się uniknąć. Kanałami, które wychodzą spod fabryki
można się dostać w okolice bocznicy kolejowej, więc przy odrobinie szczęścia miałbym
możliwość szybkiego przemieszczania się na długich dystansach. Zaraz przy bocznicy znajduje
się przychodnia lekarska KOLMED, z której z całą pewnością dałoby się odzyskać

medykamenty i innego rodzaju sprzęt, który przydałby się w czasie prowizorycznych operacji
lub w celu odkażenia ran.
Jak więc sami widzicie, wybrałem miejsce idealne, skąd będzie można rozpocząć nowe
życie po wyjściu na powierzchnię. Jeśli więc chcecie przeżyć i schronić się razem ze mną to
zapraszam do Tarnowa :)
Do tekstu dołączam mapkę gdzie oznaczyłem miejsca które opisałem w tekście
Opis miejsc:
1. Teren opuszczonego kompleksu
2. Siedziba PGNiG
3. Siódemka, warsztat samochodowy i sklep rowerowy
4. Biedronka
5. Komisariat policji
6. Dworzec i bocznica kolejowa
7. Przychodnia lekarska KOLMED
Zdjęcie przedstawiające okolicę przesyłam w załączniku
Pozdrawiam, Nightmaster

