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Dzień dobry

W nawiązaniu do wizji lokalnej na osiedlu Kokociniec, która odbyła się w dniu 09 czerwca br. przy okazji zebrania właścicieli wspólnoty garażowej
zwracamy się uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa , jakości życia mieszkańców osiedla Kokocinie.

Podczas ponad godzinnego spaceru z Panią Kierownik Administracji Śląsk Kariną Pasternak wskazaliśmy szereg zaniedbań i usterek na terenie
zarządzanym przez Administrację Śląsk.

Zgodnie z ustaleniami wskazujemy dostrzeżone usterki i niedogodności, z którymi mieszkańcy Osiedla Kokociniec borykają się codziennie i prosimy
o ich likwidację.

W imieniu mieszańców prosimy o:

przegląd wszystkich ławek na zarządzanym przez ADM terenie oraz ich konserwacja
likwidację zniszczonych ławek znajdujących się na placu zabaw, pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Kijowskiej 97 i Kruczej 82
zamontowanie nowych ławek na w/w placu zabaw
zamontowanie dodatkowych ławek, w miejscach usuniętych ze względu na ich zniszczenie w ostatnich trzech latach ( na głównej ścieżce
osiedla )
przegląd i pielęgnacja wszystkich drzew poprzez usunięcie suchych gałęzi
likwidację zapadlisk, które znajdują się przy klatce schodowej przy ul. Kruczej 74 i 76
usunięcie słupków wyrwanych z ziemi, znajdujących się przy sklepie " Piekarek " i montaż nowych
konserwację i pomalowanie trzepaków
likwidację trzepaków, które są w złym stanie technicznym
naprawę chodników
naprawę dróg dojazdowych
naprawę chodnika, dojścia do klatki schodowej przy ul. Kijowskiej 97 f
uporządkowanie kącików gospodarczych, wywóz z nich śmieci, dwustronne wybiałkowanie murków
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wybiałkowanie murku dzielącego " boiska " pomiędzy blokami mieszkalnymi Krucza 76 i Kijowska 73
uporządkowanie terenów w pobliżu śmietników pół podziemnych
interwencję w MPGK Katowice w sprawie naprawy pojemników pół podziemnych i ich dezynfekcję
częstsze koszenie trawy i przycinanie żywopłotów ( w zbliżonych terminach jak w Wspólnotach Mieszkaniowych " Śląsk " i " Pod Lasem" )
utrzymanie należytego porządku przez zatrudnioną
firmę sprzątającą w pasach zieleni, śmietnikach, klatkach schodowych ( w podobnym standardzie jak w Wspólnotach Mieszkaniowych " Śląsk
" i " Pod Lasem")
"regulację" chodników, poprzez usunięcie wrastającej trawy
montaż słupków w pasach zieleni przy śmietnikach pół podziemnych pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Kruczej 74 i 76 , w celu
ograniczenia parkowania samochodów w pasie zieleni

Chcieliśmy podkreślić, że bardzo cenimy sobie dobrą współpracę z kierownictwem Adm Śląsk.

Dlatego jesteśmy pewni, że potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Kokociniec zarządzanego przez ŚDSM nie są jej obojętne, a zgłoszone
usterki i uniedogodnienia mające również wpływ na estetykę osiedla będą sukcesywnie eliminowane.

W linku znajduje się dokumentacja fotograficzna:

h ps://kokociniec.pl/dokumenty/korespondencja-do-adm-slask-dotyczaca-poprawy-jakosci-zycia-i-bezpieczenstwa-mieszkancow-osiedla-
kokociniec/

Z wyrazami szacunku 

Dorota Żywica
Marek Kamiński
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