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2 Aktualności

Korzystając z postawionego 
na czas renowacji rusztowania, 
pracownicy MZGK oczyścili ele-
wację kamienicy z ponad stu-
letniej warstwy kurzu i sadzy. 
Lico cegieł zostało umyte ciepłą 
wodą, a później pomalowane 
środkiem impregnującym. Wcze-
śniej wszystkie wypłukane fugi 
zostały uzupełnione maszyno-
wo z użyciem specjalnej pompy. 
Ze względu na ograniczony czas 
dysponowania rusztowaniem sku-
piono się na robotach od pierw-
szego piętra wzwyż. Dokończenie 
prac na poziomie parteru, do cze-
go wystarczy drabina lub proste 
rusztowanie ramkowe, nastąpi 
po okresie zimowym.

NEO znaczy nowy     (dokończenie ze str. 1)

Budynek przy Mikołowskiej 2 pochodzi z 1901 roku. Data jego powstania widnieje na kartuszu 
nad bramą wjazdową od strony ul. Mikołowskiej. Kamienica jest jedną z nielicznych mysłowickich 
czynszówek wybudowanych w stylu neogotyckim, z charakterystyczną dla tego okresu czerwoną 
cegłą i narożną wieżyczką. Wyróżniającym budynek elementem jest sakralna płaskorzeźba 
przedstawiająca Trójcę Świętą. Na zdjęciu budynek przed i po remoncie

Dekoracje budynków w Brzezince

Świetlisty anioł grający na 
trąbie, a za nim wypełnione 
prezentami sanie zaprzę-

żone w renifery. W tle iskrząca 
się setkami światełek kapliczka 
św. Jana Chrzciciela. Ten prze-
piękny wystrój na starówce (i nie 
tylko) zafundował mieszkańcom 
MZGK.

Ledowe dekoracje umieszczo-
ne przy ul. Grunwaldzkiej witają 
wjeżdżających do Mysłowic i cieszą 
oko mieszkańców, spacerujących 
po zmroku po Starym Mieście. 
Jest to jeden z dwóch puntów tej 
dzielnicy, który został przystrojony 
przez Zakład świetlnymi, świą-

teczno-zimowymi ozdobami. Bo-
żonarodzeniowy nastrój roztacza 
też autorska kompozycja umiesz-
czona na kamienicy przy ul. Rynek 
4 – zobaczymy tam Trzech Króli 
zmierzający na wielbłądach do sta-
jenki. MZGK postawił również na 
udekorowanie z rozmachem – bo 
aż 8-metrową migoczącą girlandą 
i ogromnymi bombkami – budyn-
ków w centrum Brzezinki przy ul. 
Brzezińskiej 22-26.

Namawiamy Państwa do zimo-
wych spacerów, podczas których 
przekonacie się jak efektownie  
i nastrojowo prezentuje się nasze 
miasto.

Upiększamy  
miasto na święta

Funkcjonalna i nowoczesna – 
taka jest nowa, „wyremon-
towana” strona internetowa 

MZGK.
Odwiedzających witrynę wita 

nie tylko odświeżona szata graficz-
na i zdjęcia mysłowickiej starówki, 
ale przede wszystkim wiele przy-
datnych dla najemców zakładek.

Poza aktualnościami, danymi 
kontaktowymi i podstawowymi in-
formacjami o Zakładzie, na stronie 
znajdziemy „pomocnik mieszkań-
ca”. A w nim w punktach, metodą 
krok po kroku, proste instrukcje 
wraz z linkami do odpowiednich 
stron i dokumentów. Wszystko po 
to, aby załatwienie każdej sprawy 
w MZGK było dla najemców jak 
najszybsze i najprostsze.

Nowością jest również zakładka 
„twoje bezpieczeństwo”. W tym 
miejscu najemcy mogą zapoznać 
się z podstawowymi zasadami bez-
piecznego użytkowania instalacji 
elektrycznej, gazowej, wodnej czy 
urządzeń grzewczych. Po kliknię-
ciu na ikonę „dział techniczny” 
wyświetlą się przydatne informacje 
dotyczące zgłaszania awarii w loka-
lach mieszkalnych i użytkowych. 
Witryna zawiera też wykaz wyko-
nanych przez MZGK, trwających 
i planowanych remontów wraz z 
dokumentacją fotograficzną. Już 
wkrótce na stronie zamieszczane 
będą także aktualne oferty lokali 
użytkowych do wynajęcia.

MZGK jest dostępny w sieci pod 
adresem www.mzgk.myslowice.pl.

W sieci też 
remontujemy
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