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6 Aktualności

W zasobach MZGK 
pozostał już tylko jeden, 
ale za to ogromny dach 
z azbestu. Szacunkowy 
koszt jego wymiany to 
niebagatelna kwota około 
600 tys. zł, dlatego MZGK 
stara się o środki unijne 
na jego remont. Z tego 
samego źródła zamierza 
zrealizować dwie inne 
ważne inwestycje.

W październiku tego roku 
Zakład złożył wnioski o dofinan-
sowanie trzech projektów: wy-
mianę dachu we wspomnianym 
budynku przy ul. Mikołowskiej 
4a wraz z termomodernizacją 
gmachu, termomodernizac ję 

Jesienią tego roku razem z pod-
opiecznymi Stowarzyszenia 
Pomocy Niepełnosprawnym 

„Skarbek” bawiliśmy się na pik-
niku integracyjnym.

Piknik dla „Skarbusiów” i całej 
załogi odbył się na Wielkiej Skot-
nicy przy siedzibie stowarzyszenia. 
Wcześniej MZGK pomógł urządzić 
to miejsce w przyjemny ogród. Za-
kład ogrodził teren, zaaranżował 
ogródek warzywny, przygotował 
murowane palenisko i wykonał 
wygodne schody.

Po zakończeniu prac, w ogro-
dzie urządzono piknik z pieczo-
nymi na ognisku kiełbaskami, 
tańcami i zabawami na wolnym 
powietrzu. Chętni sprawdzali 
s ię  w kon k u rsach zrę czno -
ściowych i plastycznych lub w 
meczu tenisa stołowego. Moż-
na było również przejechać się 
bryczką.

O „Skarbku” pamiętamy rów-
nież przed świętami – w ogródku 
posadziliśmy żywą choinkę i ustro-
iliśmy lampkami.

Staramy się o ponad 2 mln zł

budynku mieszkalnego przy ul. 
Reja 18a i remonty mieszkań na 
cele socjalne. Łącznie na te trzy 
zadania MZGK stara się 2,3 mln 
zł zewnętrznych środków.

Najkosztowniejszą spośród 
inwestycji jest ta planowana przy 

Mikołowskiej. Eternitowy dach ma 
ponad 700 metrów kwadratowych 
powierzchni, co w przeliczeniu 
daje prawie 8 ton niebezpiecznego 
azbestu. Sama wymiana dachu to 
wydatek rzędu 600 tys. zł, drugie 
tyle pochłonie termomoderniza-

cja budynku. Jeśli uda się pozy-
skać unijne środki, co jest wielce 
prawdopodobne, Zakład chciałby 
pokryć gmach dachem z blachy 
kładzionej na rąbek. Taka sama 
technologia jest zastosowana w 
znajdującym się naprzeciwko szpi-
talu. Po remoncie Mikołowska 4 
będzie więc harmonizować z za-
bytkowym sąsiadem.

Z kolei 700 tys. zł to szacowany 
koszt termomodernizacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Reja 18a w 
dzielnicy Brzezinka. Poza ocieplony-
mi ścianami, budynek otrzyma ocie-
plony dach i ponad 100 nowych okien. 

Kolejne 400 tys. zł, po które 
Zakład chce sięgnąć do unijnych 
funduszy, ma być przeznaczone na 
remonty mieszkań na cele socjalne. 
W zasobach MZGK znajduje się 
szereg pustostanów, które przed 
oddaniem najemcom trzeba wyre-
montować i wyposażyć. Z tej kwoty 
uda się przygotować do zamieszka-
nia 12 lokali.

Apteka przy ul. Wyspiań-
skiego przeszła meta-
morfozę i upodobniła 

się kolorystycznie do znajdującej 
się w tym samym kompleksie 
przychodni zdrowia. Zmienił się 
również wizerunek najbliższego 
otoczenia.

Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej, który administruje   
obydwoma obiektami, pomalował 
elewację apteki, a przy okazji po-
prawił schody i okienka piwniczne. 
Zielona kolorystyka budynku jest 
teraz identyczną z tą, którą dwa 
lata temu MZGK nadał pobliskiej 
przychodni.

Zakład zadbał również o ele-
menty małej architektury przy 
wejściu do apteki. Zniknął stam-
tąd stary, zniszczony trawnik, w 
zamian pojawił się ogródek skalny 
otoczony betonową, czerwoną 
palisadą. 

Kolejna zmiana poprawiła wy-
godę niepełnosprawnych klientów 
apteki.  Specjalnie dla nich MZGK 
zrobił miejsce parkingowe ozna-
kowane kopertą. Pomyślano też o 
wygodzie mieszkańców pobliskiej 
wspólnoty mieszkaniowej. MZGK 
utwardził mały chodniczek do-
kładnie w tym miejscu, w którym 
wydeptali oni sobie skrót do apteki 
po trawniku.

Apteka po metamorfozieIntegracja w ogrodzie

Dach  przy Mikołowskiej 4a

Kolorystyka apteki nawiązuje do sąsiedniej przychodni

Test paleniska wypadł pomyślnie
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