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7Aktualności

Zapowiadane jeszcze w ze-
szłym roku eksmisje naj-
bardziej zadłużonych lo-

katorów stały się faktem. Po wy-
czerpaniu wszystkich narzędzi 
windykacyjnych, wobec kilku 
najemców MZGK zastosował 
ostateczne rozwiązanie – wykwa-
terowanie do noclegowni.

W tym  roku  eksmitowani  zo-
stali lokatorzy z dziewięciu budyn-
ków: na Rymerze, Starym Mieście, 
w Centrum  i w Brzezince.  Wszy-
scy  zostali  starannie  wytypowa-
ni  po konsultacjach  z Miejskim 
Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej. 
Byli  to samotni  mężczyźni,  wszy-
scy  z wyrokami  eksmisyjnymi. 
Żaden z nich nie skorzystał z szansy 
na uratowanie swojego mieszkania: 

spłaty połowy zadłużenia za czynsz 
i media oraz zawarcia ugody na spła-
tę pozostałego zadłużenia w ratach.

Mężczyźni  zostali  wykwatero-
wani do miejskiej noclegowni przy 
ul.  Strażackiej.  Co ciekawe,  osta-
tecznie w noclegowni nie stawił się 
ani  jeden z nich. Najwyraźniej nie 
musieli,  gdyż poradzili  sobie  z lo-
kum we własnym zakresie.

Odzyskane w ten sposób miesz-
kania będą mogły zostać udostęp-
nione  nowym  najemcom.  Część 
z nich wymaga  jednak remontów. 
Warto dodać, że eksmisja wcale nie 
zamyka procesu windykacji długu. 
Ta będzie dalej prowadzona przez 
komornika, aż do skutku. Kolejne 
eksmisje  MZGK  planuje  na przy-
szły rok.

Obsługą mieszkańców 
w centrali MZGK przy ul. 
Partyzantów 21 zajmuje 
się Żaneta Handy. To 
właśnie pani Żaneta jest 
często pierwszą osobą, 
z którą kontaktują 
się dzwoniący lub 
przychodzący do Zakładu 
najemcy. 

Pani Żaneta udzieli wszelkich 
informacji pomocnych przy zała-
twianiu spraw mieszkaniowych, 
pokieruje do odpowiednich dzia-

łów, wyda stosowne druki.
Biuro Obsługi Mieszkańca mie-

ści  się  w  pokoju  nr  1,  tel.  32  317 
43 00.

Żaneta Handy

Za długi do noclegowni

W czym możemy pomóc?

MZGK ma znaczący 
udział w odczarowaniu 
ul. Strażackiej 3. Nasze 
działania uzupełniały się 
z akcją prowadzoną tutaj 
przez Mysłowicki Ośrodek 
Kultury.

Bożonarodzeniowa stajenka 
to kolejny świąteczny pre-
zent, po świetlnych deko-

racjach, jaki MZGK przygotował 
w tym roku dla mieszkańców 
Mysłowic.

Na ołtarzyku w kapliczce św. Jana 
Chrzciciela przy ul. Grunwaldzkiej 
stanęła betlejka. W drewnianej szop-

ce, którą wykonano w stolarni Zakła-
du, stoi żłóbek z Nowonarodzonym, 
obok  niego  Józef  i  Maryja,  a  do 
stajenki przybywają Trzej Królowie.

Kapliczka  przez  cała  dobę  jest 
oświetlona  od  wewnątrz,  więc  o 
każdej porze można zajrzeć przez 
okna do środka i zobaczyć jej bo-
żonarodzeniowy wystrój.

Mizerna cicha...

Drewniana stajenka została wykonana w stolarni MZGK

Noclegownia przy ul. Strażackiej

Pomogliśmy 
w czarowaniu

MOK postawił na odmienienie 
wraz  z  mieszkańcami  zaniedba-
nego podwórka pod tym adresem. 
MZGK wziął na siebie grubsze pra-
ce remontowe. W tym roku Zakład 
pokrył nową papą spadzisty dach, 

naprawił obróbki blacharskie, ryn-
ny  i  kominy.  Po  robotach  dacho-
wych przyszła kolej na malowanie 
klatki schodowej i naprawę drzwi 
wejściowych. Z sieni MZGK prze-
niósł się z robotami na podwórko, 
które zostało odgrodzone siatką od 
dzikich chaszczy.

W  miarę  możliwości  w  przy-
szłości  Zakład  chce  kontynuować 

na  większą  skalę  rozpoczęte  już 
remonty.  Gotowy  jest  projekt  z 
pozwoleniem na budowę naprawy 
i  malowania  wszystkich  trzech 
elewacji tego bardzo zniszczonego 
budynku.

Podwórko zostało ogrodzone od strony zarośli
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