Remonty w Sandomierskim
W 2003 roku na remonty zaplanowano rodki finansowe w wysokoci 1114074 z³.
Plan zosta³ zrealizowany na kwotê 1034497 z³ co daje 92,9% wykonania. Zrealizowano
pe³ny zakres zadañ remontowych za wyj¹tkiem przesuniêcia czêci prac zwi¹zanych z
wymian¹ okien wraz z odpowiednimi rodkami na 2004 r.
Wymieniono 557 okien lub rozliczono
wykonanie w³asne cz³onków KSM, którzy
z³o¿yli wnioski o wymianê okien do kwietnia 1998 roku. W osiedlu Sandomierskie od
lat przeznacza siê na wymianê okien kwotê
od 50 do 100% wy¿sz¹ od wynikaj¹cej z
dodatkowego odpisu 0,20 z³/m2 m-c.
W listopadzie 2003 r. rodki na wymianê
stolarki zosta³y zwiêkszone o 230 tys. z³.
Warunki zimowe uniemo¿liwi³y wykonanie ca³oci zadañ i nie zrealizowane rodki
w wysokoci 69.510 z³ powiêksz¹ fundusz
remontowy na 2004 r.
W budynku wysokim przy ul. Romualda
2 wymieniono wraz z czêciow¹ zabudow¹ okna na przejciach miêdzy klatkami na
ostatniej kondygnacji, 19 drzwi wejciowych do klatek schodowych w budynkach
przy ul. Dalekiej 19, l¹skiej 8 i 10, Wielkopolskiej 7. Po przykrych dowiadczeniach z przesz³oci kiedy nowe drzwi by³y
natychmiast dewastowane wspólnie z Rad¹
Osiedla podjêto decyzjê o sukcesywnej
wymianie na drzwi stalowe.
W budynkach przy ul. Dalekiej 19, l¹skiej 8 i 10, Wielkopolskiej 7 wykonano
remont klatek schodowych. Zrealizowano
remont ulicy Dalekiej. Zakoñczono rozpoczêty w 2002 roku zakres prac: ci¹gi pie-

sze, dojazd do budynków 156 - 160 przy ul.
Sandomierskiej. W ramach prac brukarskich
wyremontowano nawierzchniê ci¹gów pieszych na skwerze osiedlowym i wyremontowano ci¹g pieszy przy budynku pryz ul.
l¹skiej 10. Zgodnie z planem remontów
dwigów w roku 2003 wymieniono l dwig
osobowy w budynku Romualda 2.
W roku 2003 przyjêto i zrealizowano 4792
zlecenia od cz³onków i zadania zlecone
przez s³u¿by administracji osiedla. Iloæ zleceñ zmala³a. Z zadañ zrealizowanych wymieniæ nale¿y:  Wykonanie sceny dla potrzeb imprez osiedlowych,  Malowanie i
sta³a konserwacja fontanny osiedlowej, 
Rekultywacja terenów zielonych w miejscach zakoñczonych prac brukarskich rejon Sandomierska 156-158, skwer osiedlowy lotnisko Sandomierska 74 -78 ukszta³towanie trawników i prze³o¿enie opasek
przy budynkach,  Wykonanie porêczy przy
wejciach do klatek schodowych,  Wykonanie barierek chroni¹cych zieleñ osiedlow¹,  Naprawa lub wymiana w³azów dachowych,  Naprawa lub wymiana skrzyñ
na piach, szprosów do ³awek parkowych. 
Drobne prace murarskie i malarskie. Konserwacja zieleni - podobnie jak w roku poprzednim dwukrotne koszenie traw i ciêcie

Chór seniora

Za pracê artystyczn¹ nasz chór otrzyma³
liczne dyplomy i podziêkowania. Od dyrekcji Domu Pomocy Spo³ecznej im. F.
Malskiej nadesz³y takie podziêkowania:
Muzyka ³agodzi obyczaje - w dzisiejszych czasach ³agodnoæ to towar defi-

W klubie Miniatura prê¿nie dzia³a
Chór Seniora zrzeszaj¹cy panie i panów.
Wszyscy s¹ pasjonatami muzyki i piewu, ciesz¹ siê, ¿e mog¹ dzieliæ siê swoj¹
radoci¹ piewania z innymi ludmi.
Chórowi przewodniczy pani Janina M³ynarczyk, która wyszukuje ró¿ne pieni i
piosenki, tak¿e mniej znane i z nich tworzy programy artystyczne na specjalne
okazje np. Dzieñ Kobiet, 3 Maja, spotkania wi¹teczne itp.
Stosownie do imprez dla chórzystów
dobierane s¹ ró¿norodne stroje. Wykonuje
je w wiêkszoci prowadz¹ca chór pani
Janina. Muzycznie programy opracowuje instruktor Pawe³ Krêcisz.
Chór cieszy siê du¿¹ popularnoci¹
wród mieszkañców osiedli KSM. Wci¹¿
przybywaj¹ nowi cz³onkowie. Obecnie
zespó³ liczy 14 osób.
Przygotowywane programy s¹ przedstawiane nie tylko w klubie Miniatura,
równie¿ w domach opieki spo³ecznej i
innych placówkach kulturalnych.

¿ywop³otów wykonywa³a w ramach zlecenia firma us³ugowa TKOM. W 2003 r. czêæ
prac przy dosadzaniu drzew i krzewów, pielêgnacji trawników wykonywane by³y
przez konserwatorów. Na planowane rodki 16900 z³ zrealizowano prac za 19620 z³.
Ogó³em koszty konserwacji na planowane 526.079 z³ zrealizowano w wysokoci
560.519 z³. (106,5% planu).
Podsumowuj¹c - dzia³alnoæ remontowa,
eksploatacyjna i konserwacyjna bêd¹ca pod
sta³¹ kontrol¹ Rady Osiedla by³a prowadzona w roku 2003 bardzo efektywnie przy
ogólnej aprobacie cz³onków KSM - mieszkañców osiedla. Z dum¹ mo¿na powiedzieæ,
¿e osiedle nasze jest coraz lepiej zagospodarowane i z roku na rok piêknieje ku wygodzie i zadowoleniu mieszkañców i goci.
Kierownik AO
ANDRZEJ STEFANIUK
cytowy - dziêkujemy, ¿e podzielilicie siê
Pañstwo z nami tak rzadkim dobrem....
Zapraszamy wszystkich chêtnych do
udzia³u w naszych spotkaniach,które odbywaj¹ siê w rody o godz. 15.°°
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