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BURSA PRZY UL. PRUSA PRZEJDZIE PRZEBUDOWĘ

Jej celem będzie dostosowanie budynku Bursy Miejskiej do przepisów
przeciwpożarowych. Miasto rozpisało odpowiedni przetarg i do 4 kwietnia czeka na oferty
wykonawców.
Bursa została wzniesiona w latach 50. jako niepodpiwniczony budynek czterokondygnacyjny.
Do wykonania prac dostosowujących budynek do obowiązujących norm przeciwpożarowych
obliguje postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w
Katowicach z grudnia 2017 r.

Dzięki inwestycji zmieni się strefa wejściowa bursy – powiększą się drzwi; przebudowę
przejdzie wiatrołap. Ścianki działowe w korytarzu części gospodarczej na parterze także będą
przebudowane. Prace obejmą też zabudowanie klatek schodowych lekkimi ściankami wraz z
montażem stolarki aluminiowej. Część stropu w klatkach schodowych będzie rozebrana dla
potrzeb montażu klap oddymiających #℣佐⌡⌀瀀漀搀 欀氀愀瀀礀 稀漀猀琀愀渁Ԁ 稀愀洀漀渀琀漀眀愀渀攀 爀眀渀椀攁簀 欀漀渀猀琀爀
stalowe#℣䍐⌡⌀⸀ 䬀漀爀礀琀愀爀稀攀 漀 搁䈀甀最漁嬀挀椀 眀椁ᤀ欀猀稀攀樀 渀椁簀 㔀 洀 稀漀猀琀愀渁Ԁ 瀀漀搀稀椀攀氀漀渀攀⸀ 娀愀椀渀猀琀
system sygnalizacji pożaru oraz system uruchamiania klap dymowych. Pojawi się nowa
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. Wymiana czeka także wewnętrzne hydranty.
Stolarka drzwiowa w ogólnodostępnych pomieszczeniach na drugim piętrze przejdzie wymianę
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Wykonane będą nadproża i drzwi wewnętrzne do umywalni. Przy drzwiach pokoi pojawią się
nowe samozamykacze. Prace wykończeniowe sprowadzą się do uzupełnienia uszkodzonych
tynków wewnętrznych i zewnętrznych, malowania nowych ścianek oraz uzupełnienia
uszkodzonej izolacji termicznej i okładziny ścian zewnętrznych z płytek.
Jeśli uda się bez przeszkód wyłonić w przetargu wykonawcę tego zadania, roboty w budynku
Bursy mają się zakończyć jeszcze w tym roku – do 30 sierpnia. Firmy zainteresowane ich
wykonaniem mogą składać swoje oferty do 4 kwietnia, do godz. 9.30, w Biurze Obsługi
Interesanta UM Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 #℣佐⌡⌀瀀愀爀琀攀爀⌡⍃倣℣, przy stanowisku Wydziału
Nadzoru i Administracji.
Warto przypomnieć, że budynek Bursy przy ul. Prusa już pięć lat temu przeszedł
termomodernizację. W 2014 roku – po uprzednim skuciu starych tynków – w budynku ocieplone
zostały ściany i ościeże. Wymieniono wszelkie obróbki blacharskie, instalację odgromową oraz
– częściowo – stolarkę okienną i drzwiową. Wyremontowane zostały także wejścia główne i
boczne, daszki nad wejściami oraz tarasy.
Marcin Breczko
na zdjęciu: bursa po termomodernizacji w roku 2014

Pozostałe aktualności

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

