Nie wszystko dobre, to co NOWE

Gazeta Mazowiecka ju¿ wczeniej pisa³a o niedoróbkach technicznych i porz¹dkowych na osiedlu Skorosze X.

Wiele siê zmieni³o, kontener znikn¹³ z miejsca tak,
aby stra¿ po¿arna mog³a
przejechaæ, system zamykaj¹cy wejcie do gara¿y z
klatek schodowych zacz¹³
dzia³aæ. Co siê zmienia,
ale jeszcze nie do koñca.
Na forum a¿ huczy od uwag
mieszkañców, którzy wynajduj¹ coraz to nowe usterki, które wielokrotnie przez
nich by³y zg³aszane do zarz¹du wspólnoty. Mam wra¿enie, ¿e tak samo jak zarz¹d wspólnoty tak i firma
zarz¹dzaj¹ca - PATIO nie
panuj¹ nad sytuacj¹.
Mieszkañcy zg³aszaj¹ wiele uszkodzeñ. A to winda,
która raz dzia³a, a raz nie.
Pêkaj¹ce ciany, których
nikt do tej pory nie naprawi³, ci¹gle otwarte (uszkodzone) drzwi w niektórych
klatkach. Wszyscy zadaj¹
jedno i to samo pytanie:,
Kto za to odpowiada? Kto
powinien naprawiaæ usterki?
Jaki jest zakres obowi¹zków?
Aby zarz¹d wspólnoty
wreszcie zareagowa³ na pisma z usterkami od mieszkañców osiedla Skorosze X
musia³o dojæ do nieprzyjemnego incydentu, w którym to jedna z mieszkanek
wraz z 14-to miesiêcznym
dzieckiem utknê³a w windzie i spêdzi³a tam 45 mi-

nut. W konsekwencji musia³a sprawê zg³osiæ pod
numer alarmowy 112, gdy¿
ani OTIS, ani przycisk alarmu nie reagowa³y na wo³anie o pomoc. Trzeba wycho-

posiada ochronê z kamerami. A samo graffiti powsta³o
ok. 40 metrów od pomieszczenia, w którym przebywaj¹ ochroniarze. Min¹³ tydzieñ, ale niestety, winny

Nowe osiedle Skorosze X

dziæ z za³o¿enia, ¿e
wszystko siê mo¿e zdarzyæ, ale zadziwia fakt, ¿e
w nowo powsta³ym budynku ju¿ co dzia³a, nie tak
jak powinno.
Monitoring równie¿ pozostawia wiele do ¿yczenia.
Jeszcze nie wszyscy
mieszkañcy dobrze siê
wprowadzili, zadomowili i
zamieszkali, a ju¿ na bloku
pojawi³o siê graffiti w czerwonym kolorze na froncie
budynku. Od przesz³o tygodnia, wiele osób na forum
zastanawia siê jak to siê
mog³o staæ, skoro osiedle

siê nie znalaz³, pomimo, ¿e
przeskoczy³ przez ogrodzenie i przez jakie parê minut malowa³ na cianie
znak Legii.
A przecie¿ mieszkañcy
p³ac¹ za ochronê i to nie
ma³e pieni¹dze, bo a¿ 40
z³otych od lokalu. Mieszkañ
jest ok. 280 pomno¿one o
40 z³otych to wychodzi kwota 11 200 z³otych miesiêcznie. Miejmy nadziejê, ¿e firma, która odpowiada za
ochronê pokryje koszty
malowania elewacji budynku.
Eliza Szeptycka
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