
Informacja z realizacji prac remontowych zaplanowanych na 2018r. 

Działania remontowe w naszej Spółdzielni podejmowane są na podstawie planu remontowego 
przyjętego na każdy rok. Prace zaplanowane na 2018 rok dobiegają powoli do końca. 
Realizowane były bez większych problemów. Warunki pogodowe cały czas sprzyjały i nic nie 
wskazuje na to by druga połowa roku remontowego miała przynieść niekorzystne 
niespodzianki. Stan realizacji najważniejszych działań przedstawia się następująco: 
1. Termomodernizacja budynków oraz inne związane z tym zadaniem prace remontowe: 
W tym roku termomodernizacji zostały poddane budynki w Książu Wlkp. przy                                           
ul. Nowomiejskiej 4,6,8,18,20,22,24. Na chwilę obecną zakończone zostały prace remontowe  
budynków przy ul. Nowomiejskiej 4, 6, 8. Zakończenie całości prac w Książu Wlkp. powinno 
nastąpić do dnia 31.10.2018r. Przygotowujemy się już do kolejnego roku remontowego w tym 
zakresie. W tym celu zleciliśmy wykonanie audytów energetycznych oraz opracowań 
projektów dla budynków przy ul. Paderewskiego 8, 9, 13, ul. Chopina 4 (mieszkania 119-148) 
oraz ul. Nowa Strzelnica 1, 3, 5 w Śremie. Po ich wykonaniu będą podejmowane decyzje, na 
których z tych budynków będą wykonywane prace dociepleniowe.  

 
 

 
 

 
 

2. Konserwacja dachów budynków: Wykonaliśmy w tym roku konserwację dachów                                
w nieruchomościach przy ul. Grota-Roweckiego 12,14,16 oraz przy ul. Okulickiego 10 i 14 
-  prace w tej nieruchomości zakończone zostały na koniec czerwca. 

 



 
3. Wymiana okien piwnic na PC:    

Prace te zrealizowane zostały w nieruchomości przy ul. Kilińskiego 26 w Śremie, przy                       
Pl. Powstańców Wlkp. 1 oraz przy ul. Poznańskiej 18,26,28 w Kórniku. W chwili obecnej 
do wykonania pozostała wymiana okien w budynkach przy ul. Chłapowskiego 13 i 15                         
w Śremie. Prace zostaną zakończone do końca września br.  

4. Wymiana drzwi wejściowych z wiatrołapów do klatek schodowych:  
W sierpniu zakończone zostały prace w nieruchomościach przy ul. Paderewskiego 3A,B,C 
oraz ul. Poznańskiej 28 w Śremie. W nieruchomości przy ul. Chopina 4 (mieszkania 119-
148) w Śremie natomiast wymienione zostały okna w wiatrołapach. 

5. Wymiana ekranów balkonowych: 
Prace te zrealizowaliśmy na przełomie czerwca i lipca br. w nieruchomościach przy                             
ul. Chłapowskiego 18 i 20 w Śremie. 

6. Remont tarasu w budynku przy ul. Chłapowskiego 3.  
Zakończył się szybciej niż planowano pomimo, iż wykonane zostały tam dodatkowe prace. 
Między innymi został odmalowany fragment elewacji budynku w  tym przy przejściu pod 
tarasem. Ciekawostką jest to, że na tarasie wykonaliśmy dodatkowo szachownicę.  
Piony do gry dostępne są w Klubie Relax.  
 

 
 

 
 

7. Remont parkingu przy ul. Poznańskiej 28 w Śremie: 
Jest to kolejny, III etap, prac remontowych parkingów na tym osiedlu. III etap zakończony 
został w lipcu br.  
 
 



 
8. Wymiana połaci dachowej:      

W chwili obecnej zakończyliśmy remont połaci dachowych na budynkach przy                                             
ul. Paderewskiego 3 A,B,C oraz ul. Paderewskiego 6 C. Pozostały do wykonania prace 
związane z remontem daszków wiatrołapów w/w budynkach oraz remont dachu budynków 
przy ul. Paderewskiego 6 A. Na chwilę obecną przewidywany termin zakończenia prac to 
28.10.2018r. 

9. Remont nawierzchni parkingu, położenie kostki brukowej oraz remont lamp i sieci: 
Prace te realizujemy w nieruchomościach przy ul. Komorowskiego 8, 10, 12 w Śremie.                     
W chwili obecnej zakończone zostały prace związane z wyminą części sieci energii cieplnej.  
Zakończony został także remont parkingu przy ul. Komorowskiego 8 i 10 w Śremie. 
Planowane zakończenie całości ww. remontów w tych nieruchomościach planujemy do 
końca września br. 

 
 

10. Malowanie klatek schodowych: 
W br. pomalowaliśmy klatki schodowe w budynkach: przy ul. Chłapowskiego 3 i 17,                  
ul. Paderewskiego 1, 3A, przy ul. Grunwaldzkiej 2 i 4. Ponadto malowanie klatek 
schodowych zostało także wykonane w budynkach zlokalizowanych w Książu Wlkp., które 
objęte były pracami termomodernizacyjnymi. Do wykonania tam pozostało jeszcze 
malowanie klatek w budynkach przy ul. Nowomiejskiej 18, 20, 22, 24. Prace te rozpoczną 
się w miesiącu październiku br.   
 

11. Remont balkonów, dachu i malowanie elewacji budynku ul. Chłapowskiego 31 
Jest to ostatni budynek w tym rejonie, który nie został jeszcze wyremontowany. Prace 
rozpoczęły się w połowie września i będą trwały do końca roku. 
 

 
 



12. Remont ławek i piaskownic i innych elementów infrastruktury 
Nowe piaskownice wybudowaliśmy w tym roku w Śremie przy ul. Przemysłowej 7 oraz                   
ul. Szymanowskiego 4, w Kórniku przy ul. Staszica 14 i 16. Zakupiliśmy także w tym roku 
w sumie nowych 60 ławeczek. Usuwamy stare i montujemy nowe, gdyż najczęściej ławek 
nie można było już remontować. Blisko 40 ławek zostało już wymienionych, pozostałe 
zostaną zamontowane na naszych osiedlach w najbliższym czasie. Będziemy w przyszłym 
roku kontynuować dalsze naprawy tych elementów małej infrastruktury. Cyklicznie także 
wykonujemy także prace remontowe schodów na terenach naszych osiedli. Przy tym 
budujemy brakujące podjazdy dla wózków dziecięcych. 
 

 
 

13. Utwardzenia pod altany śmietnikowe: 
Będziemy w tym roku montować kolejne altany śmietnikowe. Wykonaliśmy w związku z tym 
w pierwszej połowie roku utwardzenia nawierzchni pod kontenery. W tym roku zostało 
zakupionych 11 szt. altan. Poza ww. wymienionymi pracami, kontynuujemy także działania 
związane z porządkowaniem miejsc wokół śmietników, aby dbać o miejsca skąd odbierane są 
śmieci. Sprzątamy tereny i sadzimy roślinność wokół kontenerów, tam gdzie nie ma jeszcze 
altan. Te wiaty śmietnikowe natomiast, które już są na osiedlach, będziemy cyklicznie czyścić, 
aby jak najdłużej służyły mieszkańcom. Zwracamy jednak przy tym uwagę i apelujemy                                
o zwracanie uwagi na właściwe segregowanie śmieci. Pomimo, iż pracownicy Spółdzielni 
regularnie porządkują tereny wokół altan, to można często zauważyć, że chwilę później 
pojawiają się przy nich liczne kartony czy inne większe odpady, które nie są właściwie 
gromadzone. Zostawione po prostu obok kontenerów. Apelujemy o przestrzeganie zasad 
segregacji śmieci. Przypominamy, także że wielkie gabaryty są odbierane wyłącznie w piątki.  
 
Przed nami sezon grzewczy, dlatego przypominamy, że jak co roku rozpoczęliśmy prace 
związane z uzupełnieniem wody w instalacji centralnego ogrzewania. Na klatkach schodowych 
pojawiły się informacje na ten temat. Sezon grzewczy, to czas kiedy wszelkiego rodzaju prace 
remontowe instalacji c.o. w Państwa mieszkaniach powinny się zakończyć. Dlatego apelujemy 
o zaprzestanie wykonywania prac związanych z wymianą grzejników.  
 
Dodatkowych informacji ww. sprawach udziela Dział Techniczny oraz Dział Inwestycji                            
i Obsługi Technicznej. 

 
 


