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W oparciu o projekty zagospodarowania zaopiniowane przez rady osiedli dokonano kompleksowej modernizacji placów zabaw, po³¹czonej z wymian¹ urz¹dzeñ technicznych trzech placów zabaw
dla dzieci w Osiedlach: Zagórska-Pó³noc,
Zagórska-Po³udnie i Sady. Zainstalowane tam urz¹dzenia oraz przebudowana
nawierzchnia odpowiadaj¹ wymogom
stawianym w tym zakresie przez normy
Unii Europejskiej oraz warunki bezpieczeñstwa i estetyki dla tego typu miejsc.
Spó³dzielnia wydatkowa³a na ten cel
225.591 z³, za firmy ubezpieczeniowe
(PZU i Filar) dofinansowa³y realizacjê
tego zadania kwot¹ 19.098 z³, a 31.184 z³
przeznaczy³ na ten cel Urz¹d Miasta
Kielc.
qqq
Zmodernizowano 4 dwigi w budynkach
przy ul. Szczeciñskiej 17, Chopina 17,
Warszawskiej 47 i Romualda 2. Ponadto
z uwagi na d³ugi czas u¿ytkowania dwigów osobowych i doæ czêste przypadki
ich dewastacji i wykonano wymianê kabli zwisowych w 2 dwigach, za 2 innych odnowiono kabiny, a w l wymieniono ograniczniki prêdkoci.
qqq
Utrzymanie w nale¿ytym stanie i sta³e
poszerzanie zieleni na osiedlach znajduje siê w centrum zainteresowania administracji osiedlowych. W 2003 r. wykonano nastêpuj¹ce prace: l w osiedlu Zagórska-Pó³noc, które zdoby³o nagrodê
w konkursie na projekt zagospodarowania terenów zielonych organizowanym
przez Urz¹d Miasta Kielce w postaci m³odych rolin za 4200 z³, zasadzono dodatkowo 50 drzew, 300 krzewów oraz 50
rolin pn¹cych, l w osiedlu Zagórska-Po³udnie posadzono 110 nowych drzew, 400
krzewów i 40 szt. nowych bylin, a ponadto uporz¹dkowano tereny, na których rosn¹ topole i drzewa przylegaj¹ce do budynków, l w osiedlu Sady odnowiono
i uzupe³niono tereny trawiaste na terenach
osiedlowych, l w osiedlu Sandomierskie
odbudowano trawniki na ulic: ród³owej
i Sandomierskiej.
(MAS)
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Teciowa do ziêcia:
 Nie zas³aniaj siê gazet¹! Nie udawaj ¿e czytasz. Dobrze wiem, ¿e mnie s³yszysz,
bo widzê, ¿e ci siê kolana trzês¹.
***
Pijany m¹¿ wraca do domu nad ranem.
 Gdzie by³e?  pyta ¿ona Na......czynie.
 Na jakim czynie?
 Naczynie  bêdê rzyga³.
***
Przychodzi hipochondryk do lekarza i mówi:
Panie doktorze, ¿ona mnie zdradza, a nie rosn¹ mi rogi.
 Proszê pana, z tymi rogami to tylko takie powiedzenie.
 Uff, a ju¿ myla³em, ¿e mam niedobór wapnia.
***
Dwaj teksañscy potentaci naftowi Bruce i Alan siedz¹ w barze i pij¹ piwo. Bruce
proponuje:
 Mo¿e pójdziemy obejrzeæ nowe modele cadilaków. Muszê zmieniæ samochód.
Alan wyra¿a zgodê. Bruce p³aci rachunek i wychodz¹.
W salonie, zachwyceni nowymi modelami samochodów, obaj postanawiaj¹ kupiæ
sobie po takim samym aucie. Gdy Bruce chce wyci¹gn¹æ portfel, Alan powstrzymuje
go mówi¹c:
 Zostaw Bruce. Ty p³aci³e za piwo.

Warto przeczytaæ

Ma³a Ojczyzna
Polecam ksi¹¿kê Eugeniusza Morawskiego
Barwa i zapach mojej ziemi wydan¹ przez
Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Autor,
zas³u¿ony dzia³acz spo³eczny, udziela siê
równie¿ w samorz¹dzie Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
W ksi¹¿ce utrwali³ dzieje rodzinnej
miejscowoci Gliny w powiecie i³¿eckim.
Wspomnienia mieszkañców poparte s¹
ród³ami archiwalnymi i historycznymi.
Autor dotar³ do wielu interesuj¹cych przekazów i opisa³ je z ogromnym pietyzmem.
Monografia siêga pocz¹tków XIX wieku,
kiedy to powsta³a wie Gliny. E. Morawski przybli¿a ¿ycie w okresie miêdzywojennym, opisuje sytuacjê ekonomiczn¹,
¿ycie towarzyskie i obyczaje mieszkañców swojej Ma³ej Ojczyzny. W nastêpnym rozdziale z du¿¹ wnikliwoci¹ przedstawia warstwy spo³eczne i stosunki z ¯ydami. Poznajemy te¿ dramatyczne wydarzenia z okresu II wojny wiatowej i pierwszych lat powojennych. O losach mieszkañców czyta siê z zainteresowaniem,

autor zamieci³ wiele fotografii, map i dokumentów. Mo¿na zazdrociæ mieszkañcom Glin takiej monografii.
MACIEJ SOLARZ
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