Zaproszenia
Okres wiosenny i letni to nie tylko czas wytężonej
pracy, ale i czas rozrywki, rodzinnego spędzania
czasu. Mam zatem dla Państwa parę propozycji.
Teraz przedstawiam tylko zajawki, szczegóły znajdą
Państwo na plakatach i naszej stronie internetowej
www.miastomyszkow.pl
6 maja o godz. 2000 na Plac Dworcowy
zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych do kina
samochodowego.
21 maja Sobótka na terenie Stowarzyszenia Podlas.
Oprócz rozpalenia ogniska będzie dobra muzyka
i zabawa taneczna.
3 czerwca zapraszam Państwa na Plac Dworcowy,
na coroczny rodzinny piknik „Bezpieczny Myszków”.
Organizowany co roku piknik gromadzi coraz więcej
ludzi bowiem atrakcje są coraz bardziej fascynujące.
Dzieci będą mogły zdać egzamin na kartę rowerową,
dorośli sprawdzić swoje samochodowe umiejętności,
a rodzinnie będzie można wziąć udział w konkursach
i zabawach.
Jak co roku gramy przedstawienie charytatywne na
rzecz Stowarzyszenia Pomocna, Sekcja „ W stronę
marzeń”. W tym roku będzie to bajka „Pinokio” przedstawienie z elementami musicalu. Zapraszam
Państwa 9 czerwca do Miejskiego Domu Kultury,
bilety będą do nabycia w kasie. Dla widzów to dobra
zabawa, a dla chorych dzieci wsparcie. Serdecznie
zapraszam.
W czerwcu, kibiców i sympatyków piłki nożnej
zapraszam do strefy kibica na Dotyku Jury.
Proponujemy wspólne oglądanie meczów już od
19 czerwca na naszym telebimie.
30 czerwca i 1 lipca to coroczne Dni Myszkowa.
Na Placu Dworcowym wystąpią m.in. zespół Kruk,
Pokusa, Piękni i Młodzi, Dariusz Kordek, gwiazdą
sobotniego koncertu będzie Lady Pank.
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SZANOWNI PAŃSTWO
IV EDYCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
Po raz czwarty, starujemy
z naszym Budżetem Partycypacyjnym. Poprzednie lata pokazały, że zaangażowanie mieszkańców tą formą zmiany
miasta na lepsze z roku na rok jest coraz większe.
W sumie, z budżetu miasta na całe zadanie roku 2019
przeznaczyliśmy kwotę 1 mln 350 tys. zł, po 150 tys. zł
dla każdej z dzielnic miasta.
Zgłaszając projekty należy pamiętać o trzech ważnych
rzeczach:
• realizacja zadania musi się zamknąć w ciągu
jednego roku kalendarzowego, a jego koszt nie
może przekroczyć 150 tys. zł.,
• zadanie musi być zlokalizowane na terenie
należącym do Gminy Myszków,
• zadanie musi mieścić się w zadaniach własnych
gminy.
Poniżej przedstawiam Państwu harmonogram działań:
• od 2 maja do 25 maja br. - składanie projektów,
• do 4 czerwca br.- publikacja zgłoszonych
projektów,
• od 5 czerwca do 17 sierpnia br. – weryfikacja
zgłoszonych projektów oraz konsultacje
z wnioskodawcami,
• do 28 sierpnia br.- publikacja projektów
dopuszczonych do głosowania oraz lista
odrzuconych projektów,
• od 03 do 17 września br. spotkania burmistrza
w dzielnicach (szczegółowy terminarz pojawi się
na naszej stronie internetowej),
• od 20 do 26 września br. (do godz. 2359)
głosowanie internetowe poprzez wypełnienie
formularza dostępnego na stronie
www.twojbudzet.miastomyszkow.pl
• ogłoszenie wyników w ciągu 5 dni od dnia
ustalenia wyników głosowania.

Zmiany w harmonogramie pozwolą na wcześniejsze
głosowanie oraz na wpisanie zwycięskich propozycji
inwestycyjnych do projektu budżetu na 2019 r.
i ewentualnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Pozostałe zmiany:
• zwiększono do 50 liczbę mieszkańców
popierających projekt w danej dzielnicy,
• na formularzu zgłoszeniowym projektu powinno
znajdować się tylko jedno zadanie.
MOST NA GRUCHLI
Zakończyliśmy budowę mostu na ul. Gruchla
w sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nowy obiekt finansowany w całości z budżetu Gminy.
Most ma zwiększoną nośność, nową nakładkę, ścieżkę
pieszo-rowerową oraz barierki ochronne.
Koszt całości zadania to 1 mln 170 tys. zł.

PRZEBUDOWA MOSIR-U
Z początkiem maja rozpoczną się prace remontowe
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zmiany
obejmą cały obiekt oprócz niecki basenu, która była
remontowana. Chcemy, by nasz sportowy obiekt
zyskał nowe, bardziej funkcjonalne i estetyczne
wnętrze. W związku z tym, mogą Państwo napotkać

na czasowe utrudnienia. Zmiany sal i harmonogram
zajęć będzie umieszczony na stronie MOSiR-u
www.mosirmyszkow.pl
NOWY PROJEKT WNĘTRZA MDK
Rozpoczęliśmy
również procedurę przetargową
dotyczącą przebudowy wnętrza Miejskiego Domu
Kultury. W tym roku chcielibyśmy wyłonić nie
tylko wykonawcę projektu, ale i do końca roku
być w posiadaniu samego projektu przebudowy,
by w przyszłym roku rozpocząć roboty budowlane.
TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ
Jesteśmy w trakcie termomodernizacji kolejnych
dwóch naszych szkół na Ciszówce i w Mrzygłodzie.
Roboty remontowe polegające m.in. na wymianie
dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie
instalacji co oraz ociepleniu ścian i zmianie elewacji
zewnętrznej powinny zakończyć się w połowie
sierpnia. Konsekwencja działań w tej dziedzinie
sprawiła, że pozostaną nam do termomodernizacji
tylko jeszcze dwie szkoły.

