UWAGA KONKURS!!!!
9
czerwca
gramy
kolejne
charytatywne
przedstawienie,
tym
razem
będzie
to
wolna adaptacja bajki „Kalosze szczęścia”.
Nim jednak rozpoczną się próby to do
przedsięwzięcia zapraszamy dzieci i młodzież
z naszego miasta. Do szkół dotarł regulamin
konkursu na plakat do przedstawienia. Więcej na
ten temat na naszej stronie internetowej www.
miastomyszkow.pl . Zapraszamy!
ZAPOWIEDŹ WYSTAWY
To, że pensjonariusze naszych Środowiskowych
Domów Samopomocy mają ogromny talent
i wykonują fantastyczne rzeczy wiemy od dawna.
Najwyższa pora by te „cudeńka” pokazać innym.
W dniach 27.04.2017 - 31.05.2017 w Miejskim
Domu Kultury odbędzie się wystawa prac
podopiecznych
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Myszkowie ul. Millenium 19c.
Prace wykonano w ramach zajęć arteterapii oraz
terapii zajęciowej.
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SZANOWNI PAŃSTWO!
Z nadejściem cieplejszych
dni, rozpoczęliśmy pozimowe sprzątanie naszych ulic.
Od drugiego marca nasi pracownicy sprzątają pobocza
dróg. Prace te obejmują ulice we wszystkich dzielnicach. Po 20 marca do sprzątania włączy się SANiKO
z nową zamiatarką ulic.
Trwają prace na ul. Słowiańskiej. Zadanie jest
realizowane w ramach gminnego programu
„Poprawa
bezpieczeństwa
ruchu
poprzez
modernizację odcinków wybranych dróg gminnych
– III etap. Do końca czerwca br., zgodnie z zawartą
umową zostanie wykonane odwodnienie drogi,
na części pobocza zostanie położony chodnik, do
dwóch bloków zostaną ułożone zjazdy z kostki,
z płyt ażurowych zostanie utwardzone pobocze
pod parkowanie samochodów, a na ulicy zostanie
położony asfalt.

Dodatkowych informacji udziela Referat Rozwoju
Miasta tel: 34 313 26 82 wew. 145 lub 173
W lutym odbyła się kolejna edycja
wręczenia wyróżnień i statuetek
Promotor Myszkowa. W tym roku
tematem przewodnim była muzyka
Mozarta, wykonywana przez naszą
fantastyczną orkiestrę Myszkovia
Band. Uroczystość zakończył
koncert Kasi Kowalskiej. Jak co
roku dla mieszkańców Myszkowa
oddaliśmy do dyspozycji cały balkon
w sali widowiskowej MDK. Każdy
mógł skorzystać z bezpłatnych
wejściówek. Po raz pierwszy Gala
Promotor Myszkowa była transmitowana na żywo
przez telewizję internetową ITV Region. Powołana
przez mnie Kapituła pod przewodnictwem Iwony
Franelak - zastępcy burmistrza, uhonorowała
następujące osoby w poszczególnych kategoriach:

Natomiast na ul. Skłodowskiej planujemy wykonać,
w ciągu tego roku, przebudowę tarasu z pojazdami
dla niepełnosprawnych oraz budowę miejsc
parkingowych. Do 10 kwietnia ma zostać wykonany
projekt inwestycji. Później ogłosimy przetarg
na wykonanie zadania. Planujemy zakończyć
inwestycję w tym roku. Dlatego też nie prowadzimy
żadnych prac naprawczych przy schodach.

KULTURA
• Statuetka Promotor Myszkowa dla Przemysława
Smacznego (muzyka, perkusisty grającego
z czołowymi wokalistami w kraju zagranicą,
ostatnio tournee z Piotrem Rubikiem po USA)
• Wyróżnienie dla poetki p. Praksedy Noszczyk

W najbliższym czasie z mieszkańcami, którzy zawarli z Gminą Myszków umowy o dofinansowanie
zadania związanego z dostawą i montażem solarów i ogniw fotowoltaicznych, będę kontaktowali
się przedstawiciele firmy Semper Power Sp. z o. o.
z siedzibą w Krupskim Młynie , w celu wykonania
zleconych prac. Każdy przedstawiciel firmy będzie
posiadał imienne pełnomocnictwo podpisane przez
Burmistrza Miasta Myszkowa.

SPORT
W tej kategorii mieliśmy dwie Statuetki
Promotora dla:
• biegaczki Tamary Koczur
• dla Ligi Obrony Kraju za jedyne
w województwie długoletnie propagowanie
zawodów strzeleckich
wyróżnienia dla:
• Michaliny Typer - lekkoatletki
• Zbigniewa Adamowskiego – kolarza i biegacza

• Adama Dziuka – mistrza w kolarstwie przełajowym wśród policjantów
ENTUZJASTA MYSZKOWSKI
• Promotor dla Myszkowskiego Klubu
Motocyklowego
• wyróżnienie dla Wolontariatu Młodych
i p. Katarzyny Goc z Mrzygłodu
MECENAS KULTURY
Statuetka dla p. Urszuli Jędrusińskiej
PRZYJACIEL MIASTA
Statuetka dla Zarządu
Ekonomicznej w Katowicach
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