takiego polecenia poprawy, przepraszam,
naprawy?
Przy tej okazji warto zastanowiæ siê nad
nasz¹ wspóln¹, obywatelsk¹ odpowiedzialnoci¹. Oczywicie na administracjê mo¿na sobie ponarzekaæ, na siebie
ju¿ nie. Szkoda, bo ile¿ to razy sami przechodzimy obojêtnie obok tego co nas
oburza, denerwuje, irytuje, a mo¿e wyprowadza z równowagi.
Zniszczone drzewa i krzewy, wydeptane
trawniki, po³amane ³awki, wyrwane kontakty, zniszczone domofony, utr¹cone
klamki, zakupczone piaskownice i chodniki, stercz¹cy klatkowcy- rzucaj¹cy
miêsem przepijanym piwkiem, psy samopas biegaj¹ce, go³êbie fruwaj¹ce mimo
alarmów ptasiogrypowych, wymazane
ciany, itd. itp.
To wszystko przecie¿ nie bierze siê samo
z siebie, bardzo czêsto mamy w tym, niestety, swój udzia³. Jeli na z³o i nieprawid³owoci reagujê nara¿am siê agresywnoæ nie tylko ma³olatów ale i rodziców
bior¹cych w w¹tpliw¹ obronê swoj¹ hasaj¹c¹ bez opieki latorol. Inni po cichu
ponarzekaj¹ i ... id¹ dalej. Jeszcze inni
wzrusz¹ ramionami, udaj¹c, ¿e nic siê nie
dzieje.
Mo¿e wiêc od czasu do czasu, a stopniowo coraz czêciej, wemiemy siê do
wspólnego administrowania. Spróbujmy
sami pozarz¹dzaæ i pokierowaæ. Nic nie
stoi na przeszkodzie, abymy na swoim
osiedlu pomogli poprowadziæ, posterowaæ i podyrygowaæ, oczywicie w dobrym tych s³ów znaczeniu.
W wielu sprawach mo¿emy sami poczuæ
siê w roli administratora, a nie tylko narzekaj¹cego obserwatora. Ku wspólnemu po¿ytkowi, dla dobra ogólnego ale i
w³asnego, dla satysfakcji.
Prawie ka¿dy kiedy czym administrowa³ lub administruje. Spróbujmy administrowaæ naszym wspólnym domem, naszymi podwórkami, blokami, osiedlami.
Nasz¹ zbiorow¹ spó³dzielni¹. Nie czekaj¹c a¿ kto (kto?) to za nas zrobi. Oczywicie, nie wyrêczajmy przy tym z wielu
spraw naszego ulubieñca - osiedlowej
administracji.
Troszeczkê na ni¹ ponarzeka³em. Wiedziony ostro¿noci¹, na wszelki wypadek
podpiszê siê inicja³ami. A nu¿ zagniewana administracja pomijaæ bêdzie mój blok
i moj¹ klatkê. Drzwi lubi¹ siê psuæ, ¿arówki przepalaæ, klamki urywaæ, wiêc
¿yczê sobie i wszystkim pociechy z naszej
spó³dzielczej administracji.
RyM

Mrona zima

Ostra zima nie ustêpuje. nieg i mróz
mamy ju¿ trzeci miesi¹c. S³u¿by komunalne miasta i dozorcy w osiedlach KSM
pracuj¹ bez przerwy. Dostrzegaj¹ to lokatorzy. Do Zarz¹du Spó³dzielni nap³ywaj¹ listy z pochwa³ami i podziêkowaniami dla pracowników administracji osiedli i gospodarzy domów.
My lokatorzy budynków przy ul. St.
Kostki 3a, 5a, 7a, 9a, 11a, 13a jestemy
pe³ni podziwu dla utrzymuj¹cej porz¹dek
w tych budynkach i wokól nich pani Renaty Krzysztofiak - pisz¹ w licie lokatorzy. Podkrelaj¹, ¿e w okresie zimy czas
pracy pani Krzysztofiak wykracza³ daleko
poza 8 godzin dziennie.
Podobnie wypowiadaj¹ siê na ³amach
lokalnej gazety mieszkañcy ulicy Konarskiego i Spó³dzielczej.
Jestem mieszkañcem budynku przy ulicy Pomorskiej 88 i z ca³¹ przyjemnoci¹

chcê podziêkowaæ za sprz¹tanie niegu i
posypywanie alejek piaskiem. Nie wiem
jak nazywa siê pani gospodyni wiem, ¿e
ma na imiê Basia - napisa³ w kolejnym
licie mieszkaniec KSM.
Dzia³ania pani Danuty Iwan gospodyni
rejonu 1. zas³uguj¹ na pochwa³ê - stwierdzaj¹ w licie do Zarz¹du KSM mieszkañcy bloków 68 i 70 przy ul. Mazurskiej. Do
pisma do³¹czona jest lista z nazwiskami.
Podobne pisma skierowali mieszkañcy
budynków przy ulicach Konarskiego 8,10
i Zieliñskiego 3, którzy dziekuj¹ pani Kazimierze Zieliñskiej za dbanie o reprezentacyjny wygl¹d tej czêci KSM.
Lokatorzy doceniaj¹ równie¿ pracowników z dzia³ów technicznych administracji
osiedli. Wiele pracy kosztowa³o ich usuwanie niegu i lodu z dachów. Szczególnym zagro¿eniem by³y olbrzymie sople,
zwisajace z dachów.
(Oprac. K.)
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