Ciekawa zima w modelarni

W czasie ferii szkolnych odbywały się
w modelarni dodatkowe zajęcia. Poza
pracą w modelarni urządzono w Osiedlowym Klubie „Miniatura” wystawę prac
modelarskich. Wśród 37 eksponatów
wystawiono modele latające sterowane
radiem, modele balonów, latawce. Najliczniejsze eksponaty, to pięknie wykonane modele plastikowe i kartonowe
samolotów, śmigłowców współczesnych i

konstrukcji historycznych. Modele samolotów latających w Aeroklubie Kieleckim
w Masłowie zostały pięknie wykonane
przez doświadczonego modelarza Jerzego Kuzkę (mieszkańca naszego osiedla).
Zbudował je z kartonu, zachował przy
tym ich kolorystykę i znaki rejestracyjne.
Ponadto wystawił namalowany przez siebie obraz o tematyce lotniczej, z panoramą
Masłowa.

Wspaniale prezentowały się modele
szybowca „Pirat” sterowanego radiem i
historycznego szybowca szkolnego „SG
– 38”. Różnego typu modele przedstawił
również Karol Kopeć.
Na otwarciu wystawy gościliśmy starszych modelarzy, którzy prezentowali
różne rodzaje modeli. Władysław Herbuś pokazał model statku pożarniczego.
Model pływający sterowany radiem,
który wielokrotnie zdobywał medale na
imprezach modelarskich o randze europejskiej. Prezentował również w locie na
sali model śmigłowca.
Swoje modele prezentowali Piotr Reliszka z synem. Model samochodu wyścigowego i model „UFO” obydwa sterowane
radiem wzbudziły duże zainteresowanie.
Odwiedził nas również kol. Stefan Piotrowski były członek kadry narodowej
modeli „rakietoplanów” sterowanych
radiem.
Obecnie wraz z córką pełnią funkcje
sędziów modelarskich na różnego rodzaju
zawodach.
Celem wystawy było zaprezentowanie
różnych prac modelarskich. Wykonywanie modeli samolotów, statków, samochodów, szybowców to nie tylko cierpliwość,
zdolności manualne, ale również poznawanie historii i rozwoju techniki.
KAZIMIERZ PELA

Skutki wichury
Wichura rozpoczęła się w nocy z 18 na
19 stycznia br. Silny wiatr o natężeniu
huraganu, powalone drzewa, zniszczone
dachy, to obraz Kielc w ciągu tych dni.
Skutki wichury o nie znanej nam dotychczas sile niszczycielskiej były również przykre i kosztowne dla Kieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Straty były
dość duże, chociaż na szczęście nikomu
nic się nie stało, nikt z mieszkańców nie
poniósł uszczerbku na zdrowiu.
Najbardziej na osiedlach KSM ucierpiały obróbki blacharskie tzw. ogniomurów,
które zostały częściowo oderwane lub
całkowicie zerwane. Zerwanych zostało
również kilkanaście osłon balkonowych,
włazów na dach i daszków nad balkonami. Wichura wybiła kilka szyb okiennych.
Uszkodzeniu uległy nawet wyprawy elewacyjne budynków przy ul. Mazurskiej
77 i Pomorskiej 100.

Koszty usuwania tych szkód wyniosły 17.300 zł. Wichura nie oszczędziła
również drzew i krzewów. Na osiedlach
zniszczeniu uległo 10 drzew, w tym dwa
dorodne świerki, które wiatr wyrwał z
ziemi, z korzeniami (na zdjęciu).
Tę stratę trudno oszacować. Przecież na
to, by drzewa urosły na piękne i dorodne
okazy, trzeba było czekać kilkanaście lat.
Większość z nich została posadzona przy
realizacji budowy osiedli i upiększała je
do tego czasu.
Wszystkie administracje osiedli już w
dniu 19 stycznia przystąpiły do usuwania
skutków wichury. W pierwszej kolejności
szkody usuwano tam, gdzie należało
zapobiec zagrożeniu bezpieczeństwa dla
zdrowia i życia mieszkańców.
Szkody niezwłocznie zostały zgłoszone
do ﬁrm ubezpieczeniowych tj. Korporacji
Ubezpieczeniowej „FILAR” i PZU, które

w części zwrócą koszty ich usuwania.
Niestety, część kosztów pokryją użytkownicy mieszkań.
Podsumowując bilans szkód, Zarząd
apeluje do mieszkańców aby na przyszłość nie umieszczali na balkonach i
logiach różnego typu lekkich mebli i
innych przedmiotów, szczególnie przed
prognozą mającej nastąpić wichury. Prosimy również o właściwe umocowanie
osłon balkonowych. W trakcie silnej
wichury wszystkie lekkie przedmioty
mogą bowiem być zdmuchnięte przez
wiatr i wyrządzić wiele szkód. W trakcie
wichury przedmioty te również dotkliwie
hałasują i zakłócają spokój.
BARBARA PAWEŁEK
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