Remonty na pó³metku
Sezon remontowy w pe³ni. Czas oceniæ
postêp prac remontowych i odpowiedzieæ
na pytanie: Czy zd¹¿ymy zrealizowaæ te
zadania, które zaplanowalimy?

Tak zniszczyli wandale klatkê schodow¹ w budynku przy ul. Kar³owicza 13

W tym roku rodki na poprawê stanu
technicznego zasobów s¹ mniejsze ni¿ w
roku ubieg³ym o 868 115 z³ i wynosz¹ 4 182
554 z³, co w sposób zdecydowany ogranicza zakres remontów.
Ogólnie mniejsze nak³ady na remonty nie
rzutowa³y na fakt, i¿ w 2006 r. przeznaczono a¿ 33% rodków na wymianê stolarki
okiennej (patrz: diagram).
W ci¹gu 8-miu miesiêcy 2006 r. wymieniono 1043 szt. okien co stanowi 76,2%
planu. Od 1994 roku sfinansowano w spó³dzielni wymianê 19663 szt. okien w mieszkaniach tj. ponad 53%.
W roku bie¿¹cym s¹ kontynuowane roboty remontowe rozpoczête wczeniej.
Sukcesywnie wymieniane s¹ okna na klatkach schodowych. Prace te wykonano w
budynkach Kar³owicza 1 oraz Chopina 13 i
Sandomierska 74. W tych ostatnich budynkach ogromne ciany pojedynczych szyb
w mocno skorodowanej konstrukcji zast¹piono oknami drewnianymi z podmurowaniem cian podokiennych, co w sposób
zdecydowany zmniejszy³o straty ciep³a.
To nie jedyne dzia³ania zwi¹zane z ograniczeniem strat energii cieplnej. Zosta³y
ocieplone kolejne stropodachy w budynkach przy ulicy: Bohaterów Warszawy 3,
Daleka 21, Zagórska 17b. W roku bie¿¹cym przebudowano wejcia do klatek
schodowych w budynkach przy ulicy:
Romualda 2, 4, Daleka 19 i Sandomierska156,158,160 zakoñczono to zadanie na
osiedlu Sandomierskie.
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Nowe drzwi zewnêtrzne - wejciowe do
budynków s¹ trwa³e i estetyczne. Drzwi
tego typu w zasobach spó³dzielni montowane s¹ od 2003 r. bowiem ten wyrób zainteresowa³ Spó³dzielniê, gdy¿ zosta³ nagrodzony na Targach MURATOR 2000 i
wyró¿nia siê cechami gwarantuj¹cymi jego
trwa³oæ.
Zapewnia to spawana konstrukcja z profili stalowych, zawiasy spawane do ocie¿nicy i skrzyd³a drzwiowego. Drzwi s¹ wyposa¿one w uszczelki co zapewnia ma³¹
ha³aliwoæ oraz infiltracjê powietrza. Natomiast dowietlenie klatki schodowej
gwarantuje szyba antyw³amaniowa zamontowana w drzwiach i okno obok. Funkcjonalnoæ i jakoæ konstrukcji sprawi³a,
¿e podjêto równie¿ w innych osiedlach te
prace. I tak w 2006 r. wykonano przebudowê wejæ do klatek w budynkach Chopina
13 i Pomorska 71/73.
W 8-miu budynkach zostanie odnowionych 33 klatki wraz z monta¿em (wymian¹)
470 szt. skrzynek pocztowych, spe³niaj¹cych wymogi nowego prawa pocztowego.
W tym miejscu z wielkim ¿alem i determinizmem zaznaczam, i¿ niepokoj¹cym zjawiskiem jest rosn¹ca dewastacja mienia
Spó³dzielni. Pomalowane w roku ubieg³ym
klatki s¹ ju¿ zniszczone, a nowe okna wyrwane. Przyk³adem mo¿e byæ budynek przy
ulicy Kar³owicza 13. Ci¹gle nie potrafimy
zadbaæ o nasze mienie pomimo, ¿e jego
utrzymanie obci¹¿a w¹t³¹ kieszeñ spó³dzielców.
Realizuj¹c strategiczny plan dzia³alnoci
Spó³dzielni pocz¹wszy od 2001 roku przybywa odnowionych klatek schodowych.

W tym okresie odnowiono ³¹cznie 250
klatek tj. 63 % ogó³u (patrz: diagram).
Nadto, kreuj¹c politykê windykacyjn¹
i roszczeniow¹ wobec spadkobierców,
podjêto dzia³ania dla odzyskania mieszkañ i d³ugu. Wyremontowano trzy lokale, przejête po zmar³ych cz³onkach i przystosowano na lokale socjalne. Przeznaczone zosta³y na wykonanie orzeczonych eksmisji i w konsekwencji odzyskanie mieszkañ wiêkszych zajmowanych przez d³u¿ników oraz rozliczenie
zaleg³oci czynszwych z wk³adu mieszkaniowego by³ych cz³onków.
W swoich dzia³aniach pamiêtamy o najm³odszych mieszkañcach zasobów dzieciach. To dla nich wiosn¹ remontowane s¹ urz¹dzenia zabawowe, wymieniany piasek w piaskownicach. Prace te
wykonujemy si³ami w³asnymi Spó³dzielni.
Na osiedlu Zagórska Pó³noc powsta³
drugi nowoczesny plac zabaw w rejonie
budynków przy ul. Mazurskiej 66 i Spó³dzielczej 5, o którym piszemy odrêbnie.
Urz¹dzenia posiadaj¹ atesty bezpieczeñstwa, a nawierzchnia ze ¿wiru rzecznego
jest przyjazna maluchom. Koszt ca³ego
zadania wyniós³ 82 000 z³. Plac zabaw
móg³ byæ zrealizowany dziêki dobremu
wspó³dzia³aniu ze Spó³dzielni¹ Urzêdu
Miasta Kielce, Powszechnego Zak³adu
Ubezpieczeñ oraz Towarzystwa Ubezpieczeñ FILAR S.A.
S³u¿by techniczne Spó³dzielni utrzymuj¹
w dobrym stanie technicznym budynki i
dzia³aj¹ na rzecz poprawy warunków zamieszkiwania i bezpieczeñstwa.
W tej grupie zadañ wykonano:
- wymianê pionów instalacji elektrycznej
w budynkach W³oszka 3 i Nowowiejska
15; W czwartym kwartale zostan¹ wymie-

Wyremontowana klatka schodowa w budynku przy ul. Dalekiej 23

