
POMYSŁ DLA WSZYSTKICH 
ŚCIEŻKI ROWEROWE

„Założenia do koncepcji  ścieżek rowerowych na terenie 
miasta Myszkowa” to początek działań zmierzających do 
powstania w naszym mieście ścieżek i dróg rowerowych, 
odpowiadających współczesnym standardom. Założenia 
do koncepcji ścieżek rowerowych przedstawiam Państwu 
za pomocą mapy ewidencyjnej miasta jako schematu 
powiązań komunikacyjnych ścieżek i dróg rowerowych. 
Zadanie to zostało przewidziane do realizacji w dwóch 
etapach.  Swoje spostrzeżenia można przesyłać na adres 
rowery@miastomyszkow.pl

ZAPROSZENIE
Jak co roku, zapraszam Państwa na Galę wręczenia 
statuetek Promotor Myszkowa dla przedsiębiorstw 
i ludzi,  którzy poprzez swoje działania promują nasze  
miasto.
Gala Promotor Myszkowa odbędzie się 7 lutego 
o godzinie 1800 w sali widowiskowej Miejskiego Domu 
Kultury. 
Dla naszych mieszkańców mamy zarezerwowany  balkon, 
a w programie:
• występ chóru klasycznego, działającego 

przy MDK w Myszkowie,
• prezentacja fi lmu promującego miasto 

Myszków,
• wręczenie statuetek,
• podpisanie umowy partnerskiej 

z miastem Bèkès (Węgry),
• recital „Słowa” Roberta Talarczyka- 

aktora, reżysera teatralnego, autora 
tekstów.

Serdecznie Państwa zapraszam.
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recital „Słowa” Roberta Talarczyka- 



SZANOWNI PAŃSTWO!
Rozpoczynamy kolejny, wspólny 
rok służby dla naszego miasta.  
W pierwszym numerze informatora 
2014 roku chciałbym zapoznać 
Państwa z tegorocznymi  planami 
inwestycyjnymi.  Niektóre z nich są 
kontynuacją roku poprzedniego, inne 
zaś, są zupełnie nowe. Są zadania, które zrealizujemy w ciągu 
tego roku, ale  są i takie, do zrealizowania których potrzeba 
dwóch lub trzech lat. 
Nasze miasto przechodzi przemianę. Dzięki  wielu inwestycjom 
zyskuje na wizerunku. Życzmy sobie by nasze tegoroczne 
zamiary zostały zrealizowane.   
Państwu, życzę wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, 
miłości najbliższych i radości dnia codziennego na cały 2014 
rok.

DROGI I PARKINGI 
Regulacja stanu prawnego dróg, to bardzo ważne zadnie.  
W tym roku, pragniemy poddać tej procedurze kolejnych 
dziewięć naszych ulic , w tym także ul. Dworską i Piękną.  Obie 
te drogi, oprócz ul. Wyzwolenia - 6300m²,  otrzymają nowe 
nakładki. Dworska - 3000m² ( pierwszy etap), Piękna- 3480m². 
Ponadto, w dwóch etapach, będą realizowane zadania poprawy 
bezpieczeństwa ruchu, poprzez modernizację odcinków 
wybranych dróg gminnych.

W tym roku rozpoczniemy budowę dróg w ulicach: Myśliwska, 
Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia oraz parkingu przy ul. Granicznej  
i ul. Sucharskiego.

Jeżeli  uzgodnienia stanu prawnego pozwolą, to rozpoczniemy 
inwestycje drogowe:

• w  ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową  
i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej,

• w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową  
i sanitarną oraz przebudową oświetlenia,

Będziemy się starać, by procedury własnościowe 
nie przeszkodziły nam w przebudowie skweru przy  
ul. Kwiatkowskiego.

EDUKACJA I REKREACJA
Po termomodernizacji ZSP Nr 3 i Nr 1, zmieniamy wizerunek 
kolejnych szkół należących do Gminy Myszków. W tym 
roku modernizujemy  Zespół Szkół Publicznych Nr 5  
oraz przygotowujemy się do termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej Nr 6 na Nowej Wsi.

Wybudujemy już siódmy plac zabaw, w ramach programu  
„Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 4 na Ciszówce.

Niemal w centrum miasta, bo na osiedlu ul. Spółdzielczej  
powstanie nowy ogródek rekreacyjny z placem  zabaw dla 
dzieci.

Budowa skate parku na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 
to inwestycja, na którą czeka wielu młodych ludzi .

Ponadto planujemy:
• budowę komory wód deszczowych w ciągu ul. Królowej 

Jadwigi,
• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej III etap- 

kontynuacja zadania z roku poprzedniego,
• uzbrojenie terenu przy ul. Gruchla przeznaczonego pod 

strefę ekonomiczną - kontynuacja, 
• rewitalizację terenu rekreacyjnego na Pohulance  I etap – 

staramy się o środki pomocowe na ten cel

• budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca 
do PUP oraz dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie 
miasta.

Na te i inne wydatki inwestycyjne planujemy przeznaczyć  
w 2014 roku ok. 20 mln zł.

Projekty jakie złożyliśmy w 2013 roku w ramach  
finansowania RPO WSL i na które zostały zawarte 
umowy o dofinansowanie. Kwoty z wniosków  
o dofinansowanie.

Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla  
w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną
Całkowita wartość - 5 349 528   Dofinansowanie - 4 547 098,80

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 
w Myszkowie
Całkowita wartość - 1 905 984,94   Dofinansowanie -  1 324 488,33

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych  
na terenie miasta Myszkowa.
Całkowita wartość - 8 370 592,91    Dofinansowanie - 6 570 425,16

5 grudnia 2013 roku z Władzą Wdrażającą Programy 
Europejskie zawarliśmy jako Gmina Myszków umowę  
na realizację projektu  „Rozwój dostępu do Internetu  
w Gminie Myszków dla mieszkańców zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym.  Projekt będzie realizowany  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
i obejmie 100 gospodarstw domowych z terenu miasta.  
Zgodnie z umową, projekt powinien być zrealizowany do dnia 
30 czerwca 2014r.

Propozycje projektów jakie zostały złożone w nowej 
perspektywie finansowania RPO WSL 2014-2020  
(tryb bezkonkursowy w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych)

Odnawialne i ekologiczne źródła energii dla przestrzeni 
publicznej „Pohulanka”
Całkowita wartość - 1 500 000   Dofinansowanie - 1 275 000

Przekształcenie budynku po Internacie.
Całkowita wartość - 2 275 143,30   Dofinansowanie -  1 933 871,81

Poprawa efektywności energetycznej w placówkach 
użyteczności publicznej w gminie Myszków
Całkowita wartość - 7 000 000   Dofinansowanie - 5 950 000

Wymiana systemów grzewczych c. o. na systemy ekologiczne.
Całkowita wartość - 1 235 363,81    Dofinansowanie - 1 050 059,24

Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę 
instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych
Całkowita wartość - 5 155 214.28    Dofinansowanie - 4 381 932,14

Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie 
energetyczne w gminie Myszków
Całkowita wartość - 2  513 346,81    Dofinansowanie - 2 136 344,79

Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach jednorodzinnych.
Całkowita wartość - 4 000 000     Dofinansowanie - 3 400 000

Muszę zaznaczyć, że owe projekty mogą ulec zmianie bowiem 
przed nami dopiero zasadnicze decyzje. Jednak jeżeli sytuacja 
będzie tego wymagała to zakładam składanie wniosków 
także w trybach konkursowych.


