Nowe skrzynki na listy
Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 12.06.2003
roku Prawo pocztowe nak³ada na w³aciciela nieruchomoci obowi¹zek wymiany
skrzynek pocztowych w okresie piêciu lat
od dnia wejcia w ¿ycie ustawy. Opracowany i zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ perspektywiczny plan remontów na
lata 2005-2008, przewiduje wymianê 3441
skrzynek na listy. Prace te ³¹czone s¹ z
malowaniem klatek schodowych.
Nowe skrzynki pocztowe s¹ kolorowe,
estetyczne, a co najwa¿niejsze odpowiadaj¹ wymogom stawianym przez Uniê Europejsk¹. Wykonane s¹ z blachy malowanej w kolorach uzgodnionych z zamawiaj¹cym. Drzwiczki skrzynki wyposa¿one s¹
w uchyln¹ do wewn¹trz, samopowrotn¹
klapk¹ chroni¹c¹ przesy³kê wewn¹trz
skrzynki. Ka¿da opisana jest numerem
mieszkania. Do ka¿dej z nich producent

dostarcza po trzy kluczyki. Nowe skrzynki
na listy zast¹pi¹ stare, wys³u¿one, niejednokrotnie mocno zniszczone - co widaæ
na za³¹czonych zdjêciach. W okresie
omiu miesiêcy bie¿¹cego roku odnowiono klatki schodowe i wymieniono skrzynki w budynkach: Osiedle Zagórska-Pó³noc: Mazurska 68, Spó³dzielcza 5, Spó³dzielcza 7, Spó³dzielcza 9, Mazurska 1 - ³¹cznie 521 szt. skrzynek, Osiedle Zagórska Po³udnie: Zagórska 64, Kar³owicza 13 ³¹cznie 209 szt. skrzynek, Osiedle Sady:
Jarzêbinowa 6 - 75 szt. skrzynek, Osiedle
Sandomierskie: Sandomierska 76, Szczeciñska 3 - ³¹cznie 209 szt. skrzynek co daje
ogó³em we wszystkich osiedlach 1014 szt
nowych skrzynek. Monta¿ nowych skrzynek pocztowych odbywaæ siê bêdzie sukcesywnie we wszystkich naszych osiedlach.

Stare i nowe skrzynki przy ul. Mazurskiej 64

Fontanny z KSM



!

A opodal znów fontanna Tryska wod¹ - nieustanna.
Kiedy z nieba ¿ar siê leje,
Przy niej wtedy ch³odem wieje.
KSM jest jedyn¹ wród spó³dzielni mieszkaniowych w Kielcach, na terenie której znajduj¹ siê trzy wolnostoj¹ce fontanny
osiedlowe:
1) u zbiegu ul. Sandomierskiej i ród³owej (zdj.1)
2) przy ul. ród³owej, w pobli¿u Zagórskiej (zdj.2)
3) przy ul. Bohaterów Warszawy, w miniparku(zdj.3)
T¹ ostatni¹, z któr¹ mo¿e konkurowaæ w naszym miecie fontanna miejska, upodoba³y sobie w szczególnoci dzieci, które w
upalne letnie dni brodz¹ w wodzie, a tak¿e starsi mieszkañcy
za¿ywaj¹cy ch³odu niesionego przez perlisty, orzewiaj¹cy py³
wodotrysku. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla nich jest mo¿liwoæ obserwowania i dokarmiania ( ju¿ drugi rok) osiad³ej tu kaczej rodziny.
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