Za kwotê 580 tys. z³ zaplanowano wymianê 4 szt. dwigów: Zagórska 57 I kl.,
Chopina 13, Warszawska 47 I kl., Romualda 2 - V kl. oraz prace zwi¹zane z bezpieczeñstwem u¿ytkowania.
Dotychczas zmodernizowano 35 szt.
dwigów. Do modernizacji pozostaje 46
dwigów. Chc¹c zapewniæ bezpieczeñstwo
u¿ytkowania zamierzamy utrzymaæ nak³ady na poziomie 580.000 z³ rocznie, zgodnie
z za³o¿eniami zatwierdzonego planu perspektywicznego.
W gospodarce cieplnej rodki na remonty i modernizacjê równie¿ zosta³y ograniczone. Planowany jest remont ostatniego
kot³a w kot³owni przy ul. ¯niwnej oraz
wymiana czêci cinieniowej. Nast¹pi tak¿e zakoñczenie monta¿u urz¹dzeñ automatycznego sterowania procesem spalania.
W obu kot³owniach wêglowych bêd¹ kontynuowane remonty urz¹dzeñ odpylaj¹cych w celu podniesienia sprawnoci odpylania spalin. Ponadto przeprowadzony
zostanie remont od¿u¿laczy ze wzglêdu na
znaczny stopieñ ich zu¿ycia. Przewidujemy wymianê sieci ciep³owniczej w technologii rur preizolowanych w rejonie ul.
Wielkopolskiej i l¹skiej o ³¹cznej d³ugoci 245 m. Obni¿one rodki remontowe
zmusi³y do odst¹pienia od realizacji monitoringu wêz³ów cieplnych, którego celem
jest przesy³ informacji dotycz¹cych pracy
wêz³ów, parametrów technicznych do komputera znajduj¹cego siê w ZEC.
Przekaz ten jest mo¿liwy dziêki zamontowaniu w wêz³ach wymiennikowych min.
regulatorów i sterowników. W dalszym ci¹gu wykonywane bêd¹ prace zwi¹zane z remontem instalacji centralnego ogrzewania
w lokalach u¿ytkowych w powi¹zaniu z
wymian¹ okien oraz monta¿em zaworów
podpionowych. Prace konserwacyjne i
drobne remonty instalacji wykonywane s¹
si³ami w³asnymi. Pozostali wykonawcy
wybierani s¹ w drodze przetargu. W tym
miejscu nale¿y podkreliæ, ¿e poprawna
gospodarka remontowa przynosi efekty w
postaci niezawodnoci sieci ciep³owniczej
oraz urz¹dzeñ w kot³owniach. Ostatnia wyj¹tkowo mrona zima stanowi kryterium
oceny i jest sprawdzianem technicznej
sprawnoci systemu ciep³owniczego naszej Spó³dzielni. Prowadzone systematycznie remonty sieci w ostatnich latach
zmniejszy³y iloæ awarii, wielkoæ strat na
przesyle oraz czynnika grzewczego.
W porównaniu do sezonu grzewczego z
roku 1999/2000 oszczêdnoæ na kosztach
wody uzupe³niaj¹cej przekroczy³a 40%.
Jestem przekonany, ¿e s³u¿by techniczne, jak co roku, do³o¿¹ starañ i ca³y plan
zostanie zrealizowany.
HENRYK WILK
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Sady
Administracja Osiedla Sady w 2005
roku obejmowa³a: 5 budynków wysokich
XI kondygnacyjnych, 12 budynków niskich V kondygnacyjnych, 117 domków
jednorodzinnych, 3 pawilony handlowe
wolnostoj¹ce, 3 budynki wspólnotowe.
Powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ i lokali
handlowych to 106 272 m2 a powierzchnia
gruntów 162 091 m2.
Na rok 2005 zaplanowano na remonty i
konserwacjê nak³ady finansowe w wysokoci l 762 202 z³, a wykonano l 771 254 z³
tj. w 100,5%.
Wymieniono i dokonano zwrotu 407 szt.
okien na kwotê ogó³em 372162 z³ co stanowi 33,99% rodków planu remontów, a
pozwoli³o to zrealizowaæ wnioski z³o¿one
do marca 1997 r.
Ocieplono Ekofibrem stropodach budynku Nowowiejska 24. Wyremontowano i pomalowano 6 klatek schodowych w
budynku Jarzêbinowa 6, oraz klatki V i VI
w budynku przy ul. Nowowiejskiej 22.
Wymieniono 141 skrzynek pocztowych.
Koszt tych robót to 40 tys. z³.
Zosta³y zmodernizowane i usuniête nieprawid³owoci w kana³ach spalinowych i
wentylacyjnych oraz nadbudowane kominy na bud. Nowowiejska 24, wyremontowano g³owice kominowe i czapy kominowe na budynkach Wiosenna 3 i Wiosenna 5. Wybudowano nowe altany mietnikowe przy ul. Nowowiejskiej 22 oraz Pocieszka 17.

Wykonano tak¿e remont pod³ó¿ ska¿onych ksylamitem w 11-u mieszkaniach na
kwotê 97 063 z³.
Zgodnie z planem wykonano modernizacjê instalacji elektrycznej przez wymianê pionów w bud. Nowowiejska 22 kl. V i
VI, wymianê instalacji odgromowej na
budynku Wiosenna 7 i remont uziomów
pionowych szt. 3 w budynku Warszawska 47. Przy budynku Nowowiejska 15 wykonano tzw. zielon¹ zatokê parkingow¹ z
p³yt a¿urowych na 10 stanowisk o pow.
126 m2, wymieniono chodnik przy budynkach: Jarzêbinowa 4 , Wiosennej 2,3,5,7 i
Pocieszka 5.
Wykonano remont cz¹stkowy nawierzchni asfaltowej na terenie osiedla.
W 2005 r. wydatkowano na remonty lokali u¿ytkowych kwot 138 530 z³, na któr¹
z³o¿y³o siê: wymiana lusarki okiennej i
drzwiowej w pawilonach przy ul. Pocieszka 17 i Wojewódzkiej 2 oraz w 7. lokalach .
Wykonano remont g³ówny dwigu osobowego w budynku Nowowiejska 24.
Wykonano wymianê zespo³ów napêdowych dwigów w budynku Nowowiejska
22, wymianê ko³a ciernego w budynku Nowowiejska 5 kl., lin nonych w budynkach
Nowowiejska 5 i 24. Wymieniono ograniczniki prêdkoci w budynkach: Nowowiejska 5 i 22 oraz Warszawska 47. Na remonty g³ówne i bie¿¹ce dwigów wydatkowano kwotê 190 632 z³.
W ramach konserwacji dokonywano prace maj¹ce na celu utrzymanie instalacji i
urz¹dzeñ w budynkach i lokalach mieszkalnych w dobrym stanie lub uchronienie

