nione piony w budynku Szymanowskiego 3.
- remont instalacji odgromowej na budynkach Zagórska 57, Romualda 4, Sandomierska 158, 160;
- wymianê ograniczników prêdkoci na
szeciu dwigach;
- wymianê tablic sterowniczych w dwóch
dwigach;
- zakoñczono modernizacjê dwigów Zagórska 57, Romualda 2;
- rozpoczêto powy¿sze prace w budynkach Warszawska 47 , Chopina 13;
- usuwanie ska¿onych ksylamitem pod³o¿y betonowych w mieszkaniach.
Ulega poprawie stan nawierzchni na ci¹gach pieszo-jezdnych. Na ten cel przeznaczono w roku bie¿¹cym 402.170 z³. W ramach tych rodków wykonano b¹d s¹ w
trakcie roboty brukarskie:
- osiedle Zagórska Pó³noc:
wymiana nawierzchni chodników w rejonie budynków Zagórska 51, Konarskiego 5, 7 , 9, Pomorska 100, Spó³dzielcza 5.
- osiedle Zagórska Po³udnie:
wymiana nawierzchni chodników i placu przy budynku Zagórska 60.
- osiedle Sady:
remont chodników przy budynku Dêbowa 2, zatoki parkingowe przy Warszawskiej 47 oraz wymiana nawierzchni na pasa¿u pawilonu przy ulicy Pocieszka 17 .
- osiedle Sandomierskie:
wymiana nawierzchni wraz z podbudow¹ przy altanie mietnikowej - l¹ska 34.
Kontynuowane s¹ prace zwi¹zane z wymian¹ okien i drzwi w lokalach u¿ytkowych
poszerzone o wymianê grzejników. W miejsce niejednokrotnie pojedynczych szyb
wbudowanych w skorodowane konstrukcje stalowe wstawiane s¹ okna i drzwi PCV
z bezpieczn¹ szyb¹ zespolon¹. Prace te
zosta³y wykonane w lokalach:
- osiedle Zagórska Pó³noc - L.Wawrzyñskiej 20, Zagórska 17b, ród³owa 19, Kujawska 26.
- osiedle Zagórska Po³udnie - Bohaterów Warszawy 9, Zagórska 46, 48, 60, 62.
- osiedle Sandomierskie - Romualda 3,
Sandomierska 107, 154, l¹ska 10.
Po wykonaniu planowanych prac w roku
bie¿¹cym, kolejne budynki s¹ przygotowane do ostatniej fazy robót tj. remontu
elewacji wraz z dociepleniem cian zewnêtrznych.
Do koñca sezonu remontowego pozosta³o jeszcze ponad dwa miesi¹ce, a planowane roboty praktycznie s¹ na ukoñczeniu. Pozosta³y do wykonania roboty malarskie, które z za³o¿enia przewidywalimy
zrealizowaæ w czwartym kwartale.
W gospodarce cieplnej wysokoæ nak³adów inwestycyjnych odpowiada wielko-
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ci odpisów amortyzacyjnych - 564 tys.
z³. Wykonano modernizacjê kot³a w kot³owni ¯niwna oraz wymianê sieci w technologii rur preizolowanych w rejonie ulic
Wielkopolskiej i l¹skiej.
W kot³owniach na ukoñczeniu s¹ remonty urz¹dzeñ odpylaj¹cych, które podnios¹ sprawnoæ procesu odpylania i odprowadzenia spalin. Zachodzi³a równie¿ potrzeba remontu urz¹dzeñ od¿u¿laj¹cych z
uwagi na znaczny stopieñ ich zu¿ycia i
czêste w sezonie grzewczym pêkniêcia ³añcuchów zgrzeb³owych. Nowe rozwi¹zanie
technologiczne zwiêkszy efektywnoæ
pracy urz¹dzeñ i umo¿liwi mechaniczny
transport py³u z odpylaczy bezporednio
do koryta z wod¹ od¿u¿lacza z pominiê-

ciem pojemników na zewn¹trz. W ten sposób unika siê tzw. zapylenia wtórnego. I te
prace s¹ na finiszu.
Zakoñczono równie¿ monta¿ zaworów
podpionowych w budynkach mieszkalnych. Prace te ogranicz¹ zu¿ycie ciep³a na
budynku, szczególnie na pionach nieopomiarowanych.
Ze spokojem mo¿emy powiedzieæ, ¿e
przygotowani jestemy do nowego sezonu grzewczego. Sprawne wykonanie planowanych prac remontowych i inwestycyjnych wynika³o z wczeniej rozpisanych
przetargów, odpowiedniego doboru wykonawców oraz w³aciwego nadzoru robót.
HENRYK WILK - wiceprezes zarz¹du
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