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5Aktualności

Kamieniczki przed i po renowacji

Kałuża i śmietnik w centralnym miejscu placu to już przeszłość

Pod adresem Rynek 4 za-
szły kolejne zmiany. Po re-
moncie elewacji kamienicy 

przyszedł czas na zagospodarowa-
nie jej podwórza.

Jedna ze sztandarowych, ubie-
głorocznych inwestycji MZGK 
jesienią tego roku doczekała się 
kontynuacji. MZGK postanowił 
zadbać o otoczenie na tyłach bu-
dynku. Najpierw, dzięki staraniom 
Zakładu, wzdłuż ul. Kołłątaja 
wybudowano nowy chodnik. Po 
podniesieniu terenu i położeniu 
krawężników zlikwidowana zo-
stała niecka, w której po opadach 
deszczu na podwórku tworzyło się 
rozlewisko.

Kolejnym etapem było wygo-
spodarowanie od strony ul. Kołłą-
taja miejsca na ogródek. Pracow-
nicy MZGK usypali tam niewielką 
skarpę, którą obsadzili krzewami. 
Jej wierzchołek zdobi drzewko 
wiśni. Dzięki temu - zamiast kon-
tenerów na odpady, które dotąd 
stanowiły centralny element placu 
- podwórko ma nową, przyjemną 
dla oka  wizytówkę.

Pamiętając o tym, że na komfort 
zamieszkiwania ma również wpływ 
otoczenie naszych domów, Zakład 
zadbał też w ostatnim czasie o dwa 
inne podwórka w swoich zasobach: 
przy Oświęcimskiej 16 i Armii 
Krajowej 33.

Masz kłopoty finansowe, straciłeś 
pracę, w rodzinie ciężka choro-
ba? Nie czekaj, składaj wniosek 

o dodatek mieszkaniowy!

Nie ma znaczenia, że jesteś zadłużony, 
dodatek i tak otrzymasz. Pobierając do-
datek mieszkaniowy unikniesz dalszego 
zadłużania się, a w efekcie windykacji przez 
komornika, a nawet eksmisji. Formalności 
są łatwe i szybkie. Pracownicy MZGK we 
wszystkich placówkach wydrukują i po-
mogą ci wypełnić odpowiednie druki, na 
miejscu, wygodnie i szybko. Jeśli masz pro-
blemy z wyjściem z mieszkania - zadzwoń 
lub napisz do MZGK e-maila. Przyjdziemy do 
ciebie do domu w umówiony dzień i zrobimy 
wszystko co trzeba, żebyś mógł otrzymać 
swoją pomoc finansową. 

Specjalny telefon MZGK z wszelką 
informacją o dodatkach: 32 317 43 12 
czynny od poniedziałku do piątku od 
7.00 do 15.00.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej - wejdź 
na naszą nową stronę internetową 
www.mzgk.myslowice.pl w zakładkę 
„Dodatki mieszkaniowe”. Nie czekaj, 
twoje pieniądze uciekają!

W listopadzie MZGK 
zakończył kompleksowy 
remont elewacji 
frontowych i bocznych 
dwóch budynków 
przy ul. Brzezińskiej 
22 – 26. Kamienice 
w centrum dzielnicy 
zyskały uporządkowaną 
kolorystykę i wygląd.

Inwestycja zaowocowała nie 
tylko poprawą estetyki ale także 
stanu technicznego kamieniczek. 
W ramach przeprowadzonego 
remontu uzupełnione zosta ły 

uszkodzone tynki i naprawione 
spękania, w ymieniono wadli-
we rynny, rury spustowe i ob-
róbki blacharskie. Budynek nr 
26 otrzymał całkowicie nowe 
pokrycie dachu. W obydwu ka-
mienicach wymieniono ostatnie 
drewniane okna.

Projektant na wniosek inwe-
stora (MZGK) zaproponował 
harmonijną kolorystykę elewa-
cji i uporządkował chaotycznie 
rozmieszone reklamy punktów 
handlowych i usługowych, miesz-
czących się na parterze budynku. 
Wszyscy najemcy lokali użytko-
wych zostali zobowiązani do za-
montowania jednolitych szyldów 
w zaoferowanych przez MZGK 
stosownych stelażach w formie 
podświetlanych kaset-neonów.

Ładniej w Brzezince

Był śmietnik, jest kwietnik
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