dla mieszkańców osiedla.
Usuwanie skutków dewastacji kosztowało 34.632 zł. Remont
instalacji elektrycznej w piwnicach oraz usuwanie zniszczeń
wynikłych z podpalenia piwnic w budynku przy ul. Karłowicza 13 w grudniu ub. roku zwiększyło dodatkowo tę kwotę o
12.000 zł.
Teresa Szmidt
Kier. Administracji Osiedla
„Zagórska - Południe”

Zagórska – Północ

Skwer przy ul. Zagórskiej 60

120 szt. skrzynek pocztowych w budynkach przy ul. Karłowicza
15 i Starowiejskiej 23,25.
W zakresie robót ogólnobudowlanych za 96.990 zł zrealizowano takie roboty jak: wymiana starej skorodowanej ślusarki
okienne na okna drewniane wraz z podmurowaniem w budynku
przy ul. Chopina 13, przebudowę wejść do klatek wraz z wymianą drzwi wejściowych w budynkach wysokich Chopina 13 i 15,
remont płyt balkonowych i inne drobne roboty remontowe.
Wykonano projekt oraz wymieniono piony instalacji elektrycznej w bud. przy ul. Szymanowskiego 3, I kl. oraz wyremontowano zniszczoną na skutek pożaru (nową) instalację elektryczną
w bud. przy ul. Karłowicza 13.
W ramach robót brukarskich wyremontowany został skwer
osiedlowy przy budynku Zagórska 60 oraz wykonano drobne
naprawy dróg i chodników na terenie osiedla.
Za kwotę 113.729 zł wyremontowano lokale użytkowe w celu
zmniejszenia strat ciepła oraz poprawy estetyki m.in. zakończono wymianę ślusarki metalowej na okna i drzwi PCV wraz
z podmurowaniem w budynkach przy ul. Zagórskiej 46,48,60
oraz w pawilonach przy ul. Boh. Warszawy 9. Wyremontowano
także elewacje parterów od strony ul. Zagórskiej w budynkach
Zagórska 58 i 60.
Wymieniono duży dźwig i dokonano remontu maszynowni
dźwigu w budynku przy ul. Chopina 13. Oprócz tego wykonywano drobne remonty i naprawy jak: wymiana potłuczonych
szyb, zdewastowanych kaset wezwań, szczęk hamulcowych,
amortyzatorów, fotoimpulsatorów, lin hamulcowych, progów,
samozamykaczy i wykładzin kabin dźwigowych.
Dziesięciu zatrudnionych w Administracji Osiedla konserwatorów (czterech hydraulików, dwóch elektryków, dwóch murarzy,
stolarz, ślusarz) w celu poprawy stanu technicznego budynków
i ich estetyki wykonywali naprawy m.in.:chodników i zapadniętych opasek przy budynkach, okien na klatkach schodowych i w
piwnicach, drzwi wejściowych do klatek schodowych i piwnic,
zamków i samozamykaczy; remontowali: podesty i schody przed
wejściami do budynków, tynki na klatkach schodowych, tynki
i posadzki w suszarniach.
Na bieżąco były usuwane różne usterki zgłaszane przez członków: wymiana uszkodzonych automatów schodowych, opraw
elektrycznych, przycisków, wyłączników i żarówek na klatkach schodowych, w piwnicach konserwacja i bieżąca obsługa
hydroforni osiedlowych, fontanny, wymiana skorodowanych
pionów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usługi odpłatne

W osiedlu „Zagórska - Pomoc” w 2006 r. na remonty budynków mieszkalnych wydano kwotę 939.718 zł. Dodatkową
kwotę 129.070 zł wydano na remonty dźwigów, a 142.702 zł na
remonty lokali użytkowych. Łącznie na remonty wykorzystano
l.211.90 zł.
Za kwotę 413851 zł wymieniono lub zrefundowano koszty
wymiany 479 szt. okien, realizując wnioski od grudnia 1998 do
końca maja 1999 roku. W celu zabezpieczenia przed stratami
ciepła wymieniono 20 okien na klatkach schodowych w budynku przy ul. Mazurskiej 77. Ocieplono „ekoﬁbrem” stropodach
budynku przy ul. Zagórskiej 17b. W ramach robót dekarskich
wymieniono obróbki blacharskie wraz z wyklejeniem pasa
podrynnowego na 5-ciu budynkach: Pomorska 71/73, 88,100;
Konarskiego 16, Mazurska 18/20. Kosztowało to 93724 zł.
Wyremontowano i pomalowano 11 klatek schodowych w budynkach przy ul. Konarskiego 7 oraz Pomorskiej 71/73 wraz z
wymianą 145 szt. skrzynek na listy na łączną kwotę 38.002 zł.
Wykonano remont ciągów pieszych i wejść do klatek schodowych budynków: Zagórska 51, Konarskiego 5, Pomorska 100,

Skwer przy ul. Konarskiego

Spółdzielcza 5 oraz chodnik i schody pomiędzy budynkami
Konarskiego 7, 9. Znacznie poprawiło to estetykę i wygodę
poruszania się po osiedlu.
Dla najmłodszych mieszkańców w rejonie budynków Spółdzielcza 5, Mazurska 66 - w miejsce zniszczonego wykonano
nowy plac zabaw, na którym zamontowano urządzenia posiadające atesty bezpieczeństwa. W ﬁnansowaniu tego zadania wzięły
udział: Urząd Miasta Kielc przekazując 10.640 zł, Korporacja
Ubezpieczeniowa „Filar” - 10.000 zł oraz PZU - 2.600 zł.
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