ich przed zniszczeniem lub przedwczesnym zu¿yciem. W 2005 r. przyjêto w dzienniku zg³oszeñ i zrealizowano 5677 zleceñ.
W ramach konserwacji dokonano przegl¹du i konserwacji instalacji elektroenergetycznej pionów oraz zabezpieczeñ w 15.
budynkach, wykonywano czêciow¹ wymianê pionów instalacji kanalizacyjnej i
wodoci¹gowej oraz wymianê zaworów
g³ównych na pionach wodoci¹gowych.
Na roboty konserwacyjne w osiedlu
Sady wydano kwotê 487 420 z³.
Kierownik Administracji
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Sandomierskie

W 2005 roku na remonty wydano kwotê
1.112.024 z³. Dodatkowo wydatkowano
kwoty 273119 z³ na remonty dwigów osobowych oraz 486 303 z³ na prace konserwacyjne. £¹cznie z funduszu remontowego w Osiedlu Sandomierskie wykorzystano 1 871 446 z³.
Wymieniono lub rozliczono wymianê we
w³asnym zakresie 420 szt.okien, realizuj¹c
wnioski o wymianê okien do lutego 1999 r.
Wymieniono okna na klatce w budynku
przy Sandomierskiej 76, oraz 76 zestawów
wejciowych do klatek w budynkach: l¹ska 10, Sandomierska 154, 156, 158, 160,
Daleka 3, 19, 21, 23, 25, 27, Romualda 2, 4.
Tym samym zakoñczono prowadzon¹ od
kilku lat modernizacjê wejæ do klatek
schodowych.
W ramch remontu klatek schodowych
przy Sandomierskiej 76 i Szczeciñskiej 3
wymieniono skrzynki pocztowe.
Od 3 lat w planach remontowych powrócono w wiêkszym zakresie do odnawiania
klatek schodowych uznaj¹c koniecznoæ
zachowania czystoci i zapewnienia estetyki budynków.
Naprawiono 44 p³yty balkonowe w budynku Sandomierska 76.
Wykonano remont ci¹gów pieszych i
wejæ do klatek schodowych budynków:
Daleka 19, Romualda 4. Wykonanie ci¹gu
pieszego przed budynkiem Romualda 4
wi¹za³o siê z realizacj¹ zalecenia Stra¿y
Po¿arnej nakazuj¹cego wykonanie drogi
po¿arowej do budynku wysokiego przy
zachowaniu wymaganych prawem odleg³oci.
Trzeba obiektywnie stwierdziæ, ¿e remont
ci¹gu pieszego Daleka 19 - Romualda 4
znacznie poprawi³ estetykê i wygodê poruszania siê w tej czêci osiedla.
Prace remontowe w lokalach u¿ytkowych
zwi¹zane by³y przede wszystkim z wymian¹ okien. W 2005 r. kontynuowano wymianê okien w pawilonach przy ul. Romualda 3, Sandomierska 107, Daleka 19 i l¹-

ska 10. Docieplono ciany segmentu B pawilonu Romualda 3.
Zgodnie z planem remontów dwigów
wymieniono 2 dwigi osobowe w budynkach Szczeciñska 3 i Romualda 4 za kwotê
ogó³em 273119 z³.
W roku 2005 przyjêto i zrealizowano 6013
zleceñ od cz³onków i zadañ zleconych
przez s³u¿by administracji osiedla. Iloæ
zleceñ ogó³em w stosunku do roku 2004
wzros³a o oko³o 30%. Tradycyjnie ju¿, w
minionym roku administracja opracowa³a
harmonogram prac konserwatorów na ca³y
rok. Realizacja prac zgodnie z harmonogramem nie mog³a zmniejszyæ dyspozycyjnoci do prac zg³oszonych przez cz³onków i awaryjnych. Konserwatorzy plan ten
zrealizowali w ca³oci.
Z zadañ zrealizowanych wymieniæ nale¿y:  malowanie i sta³¹ konserwacjê fontanny osiedlowej,  rekultywacjê terenów
zielonych w miejscach zakoñczonych prac
brukarskich,  naprawê i malowanie coko³ów budynków (Daleka 19, Romualda 2,
Romualda 4, Leszczyñska 66, 68)  demonta¿ i monta¿ instalacji elektrycznych
(owietlenie, domofon) przy wymienianych zestawach wejæ do klatek schodowych,  wykonanie porêczy przy wejciach
do klatek schodowych,  wykonanie barierek chroni¹cych zieleñ osiedlow¹,  naprawê lub wymianê w³azów dachowych, 
naprawê lub wymianê skrzyñ na piach,
szprosów do ³awek parkowych, wykonanie nowych ³awek,  naprawê p³yt balkonowych w zestawach loggii (system budowy W-70) ,  drobne prace murarskie i
malarskie.
W ramacj konserwacji zieleni, trzykrotne
koszenie traw i dwukrotne ciêcie ¿ywop³otów wykonywa³a wybrana w drodze przetargu firma us³ugowa TKOM. Prace zosta³y wykonane dobrze, bez uwag krytycznych ze strony mieszkañców.
W 2005 r. prace polegaj¹ce na dosadzaniu drzew i krzewów, pielêgnacji trawników wykonywane by³y przez Rejonowy
Zak³ad Zieleni Miejskiej.
Prace te wykonano fachowo i ciekawie
pod wzglêdem doboru sadzonek i zró¿nicowania ich rodzajów, zosta³y zauwa¿one
i docenione przez mieszkañców.
U¿ycie materia³u szkó³karskiego w³asnej
produkcji pozwoli³o na uzyskanie dobrych
efektów przy mo¿liwie niskich kosztach.
Czêæ prac przy konserwacji i koniecznej
wycince starych drzew i krzewów zlecono
te¿ firmie specjalizuj¹cej siê w konserwacji zieleni TKOM. Ogó³em zadania w zakresie konserwacji zosta³y zrealizowane
zgodnie z planem na 2005 rok.
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Zagórska-Pó³noc
Administracja Osiedla Zagórska-Pó³noc zarz¹dza 23 nieruchomociami budynkowymi, 4 nieruchomociami lokali
u¿ytkowych wolnostoj¹cych, 4 nieruchomociami na potrzeby w³asne Spó³dzielni,
9 nieruchomociami gara¿owymi.
W 2005 r. zaplanowano i wykonano remonty i konserwacje za kwotê l 810 210 z³.
Wymieniono lub zwrócono lokatorom
pieni¹dze za wymianê 543 szt. okien, co
pozwoli³o zrealizowaæ wnioski z³o¿one od
lipca 1998r. do koñca listopada 1998 r. Ponadto wymieniono okna na klatce schodowej w budynku Mazurska l.
W celu podniesienia estetyki osiedla
oraz poprawy warunków zamieszkania,
wyremontowano 18 klatek schodowych w
budynkach przy ul. Spó³dzielczej 5,1,9,
Mazurska l, 68 wraz z monta¿em 521 szt.
nowych skrzynek pocztowych spe³niaj¹cych wymogi prawa pocztowego.
W ramach prac ogólnobudowlanych
ocieplono stropy poddaszy w budynkach
przy ul. w. St. Kostki 5, 7, 9, 11, 13 oraz
strop piwnicy w budynku przy ul. w. St.
Kostki 5. Przeprowadzono równie¿ remont
10 p³yt balkonowych w budynkach Zagórska 17b, 45.
Poprawiaj¹c bezpieczeñstwo i warunki
zamieszkania wymieniono piony elektryczne w budynku wysokim przy ul.
W³oszka 3.
W ramach robót brukarskich wykonano
wymianê nawierzchni ci¹gów pieszych na
nawierzchniê z kostki brukowej w rejonie
budynków: Zagórska 19, Konarskiego 11,
Spó³dzielcza 7, 9, Szczeciñska 17 oraz przy
czterech klatkach budynku Pomorska 100.
Przy budynku Szczeciñska 17 wykonano
now¹ drogê p.po¿arow¹.
W 2005 r. wymieniono obróbki blacharskie wraz z wyklejeniem pasa podrynnowego w siedmiu budynkach: ród³owa
17a (strona zachodnia i po³udniowa), ród³owa 19 (strona wschodnia i pomocna),
Szczeciñska 17 (strona wschodnia), Zagórska 45, 51, Pomorska 88 (l segment), Mazurska 77 (l segment). Prace te wyeliminowa³y przecieki do mieszkañ usytuowanych
na ostatnich kondygnacjach.
Prace remontowe w lokalach u¿ytkowych
zwi¹zane by³y przede wszystkim z wymian¹ lusarki okiennej, przeszklonej niejednokrotnie pojedyncz¹ szyb¹.
W 2005 r. wymieniono okna w nastêpuj¹cych budynkach: Mazurska 61 (kontynuacja), Kujawska 26, L. Wawrzyñskiej 20
(od strony pó³nocnej), ród³owa 17a
(Agencja Reklamy TEST) oraz przeprowadzono remont schodów do budynku
STRONA 17

