Gospodarnie na Sadach
Na 2003 zaplanowano na remonty kwotê
w wysokoci 1.121.283 z³, a wykorzystano
kwotê 1.071.805 z³ tj. 96%. Zakres rzeczowy
robót przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
Wykonano remont elewacji od strony klatek schodowych w budynku przy ul. Wiosennej 3 wraz z reperacj¹ i malowaniem
obróbek blacharskich. Docieplono Ekofibrem stropodach budynku przy ul. Jarzêbinowej 6. Wymieniono 394 okna, dokonano zwrotu pieniêdzy za wymianê okien na
kwotê 445.112 z³. Pokryto pap¹ zgrzewaln¹
dach o pow. 560 m2 budynku przy ul. Jarzêbinowej 6. Wyremontowano i pomalowano
2 klatki schodowe w budynku wysokim przy
ul. Nowowiejskiej 22.

Remonty lokali u¿ytkowych

W 2003 roku na remonty lokali u¿ytkowych wydano kwotê 86.923 z³., za któr¹
dokonano: wymiany lusarki okiennej i
drzwiowej w pawilonie przy ul. Pocieszka
17 i Wojewódzkiej 2 (75.713 z³) , remontu
klubu Polonez (l0.210 z³), malowania
klatki schodowej przy ul. Wojewódzkiej 2
(l000 z³).

Remonty dwigów
Wykonano remont g³ówny dwigu osobowego w budynku przy ul. Warszawskiej 47
kl. Vl na wartoæ 128.300 z³. W celu popra-

zbêdne naprawy jak: dopasowanie stolarki,
uzupe³nienie kitowania, wstawienie szyb,
roboty hydrauliczne: dokonywano czêciow¹ wymianê pionów instalacji kanalizacyjnej oraz wymianê zaworów g³ównych na
pionach wodoci¹gowych. Naprawê instalacji wod.-kan. w mieszkaniach, wymianê
uszczelek przy bateriach, regulacjê sp³uczek
z wymian¹ zaworu p³ywakowego. W ramach us³ug odp³atnych konserwatorzy wykonywali: wymianê lub monta¿ wodomierzy, wymianê kuchenek gazowych, reperacjê i czyszczenie piecyków gazowych, wymianê wanien, przetykanie odp³ywów.
Roboty ogólnobudowlane  w ramach planowanych robót konserwacyjnych i potrzeb
wykonano naprawê i malowanie siedmiu
wiatro³apów, pomalowano 5 klatek schodowe do pierwszego piêtra, prze³o¿ono uszko-

Roboty ogólnobudowlane
Zosta³y zmodernizowane i nadbudowane
kominy na budynku przy ul. Nowowiejskiej
15, wyremontowano i przystosowano do
wymogów normy wentylacyjnej g³owice
kominowe na budynkach przy ul. Dêbowej
2 i Jarzêbinowej 6. Usuniêto nieprawid³owoci i nieszczelnoci w przewodach wentylacyjnych i spalinowych w budynku przy
ul. Warszawskiej 47. Wybudowano nowe
altany mietnikowe przy ul. Wiosennej 10 i
Nowowiejskiej 15, wyremontowano i pomalowano hydroforniê przy budynku przy
ul. Nowowiejskiej 22. W omiu mieszkaniach wymieniono pod³o¿a ska¿one ksylamitem co kosztowa³o 49. 999 z³.

Prace instalacyjne i brukarskie
Zgodnie z planem wykonano modernizacjê instalacji elektrycznej przez wymianê
pionów w budynku przy ul. Nowowiejskiej
22 kl. III, IV oraz owietlenie s³upowe terenu przed budynkiem przy ul. Nowowiejskiej
15; wyremontowano instalacjê odgromow¹
poziom¹ na budynku przy ul. Jarzêbinowej 6.
W budynku przy ul. Wiosennej 7 wykonano tzw. zielon¹ zatokê parkingow¹ z p³yt
a¿urowych, a do altanki mietnikowej przy
ul. Wiosennej 10 dojazd z kostki betonowej. Wymieniono chodnik przy ul. Wiosennej 3 oraz dokonano remontu cz¹stkowego
nawierzchni asfaltowej na terenie osiedla.

Modernizacja placu zabaw
Przed budynkami na ul. Nowowiejskiej 24
i 15 wykonano nowoczesny i bezpieczny
plac zabaw dla dzieci. Zamontowane urz¹dzenia posiadaj¹ certyfikaty bezpieczeñstwa
co gwarantuje w pe³ni bezpieczn¹ zabawê.
Pod³o¿e w strefie zabaw dzieci zosta³o wykonane z nawierzchni ¿wirowej o odpowiedniej granulacji oraz piasku.
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wy bezpieczeñstwa u¿ytkowników wymienia siê sukcesywnie ograniczniki prêdkoci, ko³a cierne i liny none, rygle drzwi
przystankowych, klocki hamulcowe, kasety wezwañ (na antyw³amaniowe), prowadniki kabin, amortyzatory drzwi przystankowych oraz inne elementy. Na prace i czêci
zamienne wydano 28.274 z³.

Konserwacja
W 2003 roku przyjêto w dzienniku zg³oszeñ i zrealizowano 5448 zleceñ. W ramach
konserwacji przeprowadzono: roboty elektryczne: dokonano przegl¹du i konserwacji
instalacji elektroenergetycznej pionów oraz
zabezpieczeñ w 10. budynkach. Wymieniono listwy zaciskowe, tablice zabezpieczaj¹ce piony, gniazda bezpiecznikowe, wy³¹czniki g³ówne. Dokonano przegl¹du
instalacji odgromowej i zabezpieczenia z³¹czy, roboty stolarskie: przeprowadzono
przegl¹d stolarki okiennej i drzwiowej na
104 klatkach schodowych wiosn¹ oraz
przed sezonem zimowym. Wykonano nie-

dzone opaski wokó³ budynku, wymieniono
uszkodzone p³ytki chodnikowe, przemurowano uszkodzone cianki dzia³owe w piwnicach, pomalowano 5 pralni i suszarni, wyremontowano 5 balkonów oraz uszkodzone coko³y na elewacji budynków, przeprowadzono naprawê i konserwacjê urz¹dzeñ
zabawowych.
Niepokoi wzrastaj¹ca skala dewastacji na
terenie Osiedla Sady: niszczenie, kradzie¿
zamków i klamek w drzwiach wejciowych
do budynków, piwnic, kradzie¿ samozamykaczy, niszczenie kabin dwigowych oraz
osprzêtu, wybijanie szyb w oknach klatek
schodowych, piwnicach, niszczenie opraw
owietleniowych, wy³¹czników i urz¹dzeñ
zabawowych; podpalanie i kradzie¿ tablic
og³oszeñ, zamazywanie, rysowanie, wydrapywanie napisów na cianach klatek schodowych i elewacji. Naprawa w/w dewastacji kosztowa³a w 2003 roku 34.140 z³.
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