nowe o wdziêcznych nazwach: Rodeo,
,3MX oraz karuzelê Trzmiel. Dla wiêkszych - zestaw gimnastyczny ¯ó³w.
Nowoci¹ s¹ tzw. ³awki kibica. Z odpowiedniej wysokoci mo¿na obserwowaæ
prowadzone na placu akcje i  zagrania.
Ustawiony kolorowy Regulamin placu zabaw pe³ni funkcjê dydaktyczn¹ i wychowawcz¹. Ka¿da z mam powinna zapoznaæ
z nim swoje pociechy.
Nauczy je to poszanowania nie tylko
przedmiotów s³u¿¹cych zabawie, ale równie¿ tych napotykanych w doros³ym ¿yciu.
Z przykroci¹ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jeszcze przed zakoñczeniem budowy czêæ
urz¹dzeñ zosta³a w znacznym stopniu

uszkodzona, co skutkowa³o zwiêkszeniem
kosztów budowy. Ten brak szacunku dla
rzeczy nowych, ³adnych i funkcjonalnych,
nale¿y oceniæ jako naganny, uw³aczaj¹cy
wszelkim zasadom dobrego wychowania i
dba³oci o wspólne dobro, którym jest
przecie¿ spó³dzielcze mienie.
Spó³dzielnia, jako w³aciciel i zarz¹dca,
dba równie¿ o stare place zabaw. Corocznie dokonuje siê przegl¹dów generalnych,
a nastêpnie bie¿¹cych stanu urz¹dzeñ na
nich usytuowanych. W tym roku ju¿ w
kwietniu odby³y siê pierwsze przegl¹dy.
Wszystkie zauwa¿one uszkodzenia zosta³y usuniête, a te urz¹dzenia, które mog³yby zagra¿aæ bezpieczeñstwu, zosta³y zdemontowane. W miarê mo¿liwoci finan-

sowych w miejsce wys³u¿onych, nie nadaj¹cych siê ju¿ do naprawy urz¹dzeñ zabawowych, kupuje siê nowe, posiadaj¹ce
odpowiednie atesty i certyfikaty.
Pomimo sporych kosztów i zdarzaj¹cych
siê dewastacji inwestycje, jakimi jest budowa placów zabaw, s¹ uzasadnione.
Nowe place zabaw s¹ oblegane do pónych godzin wieczornych. Wystarczy popatrzeæ na umiechniête i szczêliwe buzie dzieci. Dzieciñstwo, szczególnie to
szczêliwe, wspomina siê przecie¿ przez
ca³e ¿ycie. A place zabaw ucz¹, umilaj¹
dzieciom spêdzanie wolnego czasu, a tak¿e odci¹gaj¹ je od dróg, parkingów i innych niebezpiecznych miejsc, które nie s¹
przeznaczone do zabaw dzieciêcych.
BARBARA PAWE£EK

wiat w gobelinie zaklêty
... w gobelin modro-zielony,
W gobelin ¿ó³ty i siwy
Dajcie mi uciec, o ludzie
Wkopaæ siê w wiat obcy wiatu,
W we³niany dziw ponad dziwy...
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska
W maju i czerwcu br. uroczycie obchodzono 25-lecie przyjani i wspó³pracy grup
tkackich dzia³aj¹cych w Klubie Miniatura w Kielcach i CSM Nasza Praca w
Czêstochowie. Odby³y siê dwa spotkania
i dwie jubileuszowe wystawy tkaniny unikatowej.Uczestniczyli w nich przedstawiciele zarz¹dów i rad spó³dzielni, dziennikarze, twórcy.
12 maja w SM Nasza Praca w Czêstochowie, w mi³ej atmosferze wspominano
pierwsze dowiadczenia w zdobywaniu
umiejêtnoci tkackich, organizacjê wspólnych wystaw i plenerów. Drugie jubileuszowe spotkanie odby³o siê 9 czerwca w
Klubie Miniatura. Przybyli przedstawiciele Rady Nadzorczej: przewodnicz¹cy
Zdzis³aw Wójtowicz i szefowa Komisji
Spo³eczno -Samorz¹dowej Barbara Tomczyk, a tak¿e prezes Zarzadu Maciej Solarz. Czêstochowsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ reprezentowa³y: Anna Dyjas wiceprezes i Barbara Tyras - przedstawicielka rady, kierownik osiedlowego klubu oraz
Jadwiga Wosik za³o¿ycielka i przewodnicz¹ca grupy tkackiej.
Po otwarciu wystawy jubileuszowej, prezes Maciej Solarz podziêkowa³ cz³onkiniom
grup tkackich za cierpliwoæ, trud w tworzeniu piêknych prac i rozs³awianiu naszych spó³dzielni na terenie kraju. Podkreli³ równie¿ serdeczn¹ wspó³pracê kierow-

Lidia Bernatek - kierownik klubu Miniatura i Wanda Raban na otwarciu wystawy jubileuszowej

niczek klubów osiedlowych Miniatura i
Nasza Praca z grupami tkackimi.
Przewodnicz¹cy RN Zdzis³aw Wójtowicz
podkreli³ doskona³oæ warsztatow¹ prezentowanych prac; stwierdzi³, ¿e by³y to
pracowite lata, wspólnie grupy tkackie zorganizowa³y: 25 wystaw, w tym 9 pokonkursowych, 2 plenery, 3 spotkania warsztatowe, a tak¿e uczestniczy³y w 3 wystawach konkursowych w Bydgoszczy i Turku.
Wystawy grup tkackich organizowane
by³y w klubach osiedlowych, w Galerii
Miejskiej i Galerii Gaude Mater w Czêstochowie oraz w Galerii Sztuki Wspó³czesnej - Pa³acyk T. Zieliñskiego w Kielcach,

w Galerii Zielona i w Centrum Kultury w
Busku oraz w Jaskini Raj.
Przewodnicz¹cy RN Zdzis³aw Wójtowicz
z³o¿y³ wyrazy uznania paniom prowadz¹cym grupy tkackie: Jadwidze Wosik z Czêstochowy i Wandzie Raban z KSM, za 25 letnie spo³eczne nauczanie sztuki tkackiej,
a wszystkim cz³onkiniom grup tkackich
¿yczy³ dalszych sukcesów.
Cz³onkinie grup tkackich otrzyma³y dyplomy i upominki ksi¹¿kowe. W drugiej
czêci spotkania Klub Miniatura zorganizowa³ wycieczkê na w. Krzy¿, gdzie
odbywa³y siê uroczystoci milenijne.
WANDA RABAN
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