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SOLARY RAZ JESZCZE
W Wydziale Rozwoju UM (p. nr 20) znajduje się jeszcze 
ok. 200 nieodebranych umów na solary. Dzisiaj, gdy Gmina 
jest ich właścicielem, może się Państwu wydawać, że jest 
ona nieprzydatna. Lecz gdy za parę lat, staną się Państwo 
jedynymi  właścicielami solarów, ich posiadanie okaże się 
niezbędne. Dlatego też w swoim, dobrze pojętym interesie 
powinniście Państwo  jak najprędzej odebrać umowy 
na solary z Urzędu Miasta. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.
   Burmistrz Miasta Myszkowa 
   Włodzimierz Żak

PROGRAM ŚWIĄT MAJOWYCH

1 MAJA ŚWIĘTO PRACY, 10. ROCZNICA WEJŚCIA POLSKI 
DO UE
• Godz. 1000 - Zbiórka uczestników pochodu (parking 

przed MDK)
• Godz. 1030 - Przejście uczestników pochodu pod pomnik 

Poległych za Ziemię Myszkowską
• Godz. 1045 - Przemówienia okolicznościowe, złożenie 

kwiatów pod pomnikiem 
3 MAJA ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
• Godz. 945 - Zbiórka uczestników uroczystości 

patriotycznych  (plac przed Kościołem Narodzenia 
N.M.P. – Mijaczów)

• Godz. 1000 - Msza Św. w intencji Ojczyzny – Kościół 
Parafi alny Narodzenia N.M.P. – Mijaczów

• Godz. 1130 - Przemarsz uczestników uroczystości, 
pocztów sztandarowych pod Pomnik Katyński, złożenie 

kwiatów – plac kościoła Narodzenia N.M.P.
• Godz. 1145 - Przemarsz uczestników uroczystości pod 

Pomnik Poległych za Ziemię Myszkowską przy 
ul. Kwiatkowskiego, złożenie kwiatów.

• Godz. 1230 - Zakończenie uroczystości – 
ulica Kwiatkowskiego 

PROGRAM MYSZKOWSKIEJ MAJÓWKI 
impreza plenerowa  (plac przy MDK)
• Godz. 1700 - Wesołe śpiewanki Tygryska i Anki – spektakl 

dla dzieci
• Godz. 1800 - Występ Zespołu Estradowego „Eskadra”

Godz. 1820 - Występ Kapeli Podwórkowej „To i Owo”
• Godz. 1900 - Biesiada Polska – program kabaretowo - 

biesiadny

8 MAJA 69. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
Złożenie wiązanek kwiatów na płytach pomników z 
udziałem organizacji kombatanckich i młodzieży. 
• Godz. 1200 - Pomnik Ofi ar II Wojny Światowej - 

ul. Wolności.
• Godz. 1220 - Pomnik Katyński - ul. Pułaskiego 
• Godz. 1245 - Pomnik Poległych za Ziemię Myszkowską - 

ul. Kwiatkowskiego

2 maja Urząd Miasta w Myszkowie będzie nieczynny.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, 
pracodawcy muszą wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za 
święto przpadające w sobotę. W związku z tym, że Święto 
Konstytucji przypada w tym roku w sobotę,  na piątek 
2 maja, pracodawca ustanowił dzień wolny od pracy



SZANOWNI PAŃSTWO
Święta Wielkanocy to święta 
radości, zwycięstwa dobra nad 
złem, ale też często zwycięstwa 
nad samym sobą. Wielki Tydzień, 
poprzedzający świąteczny poranek 
jest czasem refl eksji i zadumy. 
Swoistym podsumowaniem sposobu patrzenia na 
drugiego człowieka. Na wady jego  ale i na własne. Niech 
więc radość zmartwychwstania będzie kontynuacją dobroci 
wobec drugiego człowieka, naszej tolerancji wobec jego 
niedoskonałości i naszej wiary w miłość i dobroć innych.     

MYSZKÓW W NOWEJ PERSPEKTYWIE
Sukcesem zakończyły się moje starania o Specjalną 
Strefę Ekonomiczną, które rozpocząłem pracując jeszcze 
w Katowicach. Zawsze uważałem, że Myszków jest miastem, 
które stać by znalazło się w grupie miast uprzywilejowanych. 
Dlatego też cieszę się, że mogłem do tego czynu „przyłożyć 
rękę”, tym bardziej, że wizja nowych miejsc pracy jest 
całkiem bliska. Mamy już złożone trzy Listy Intencyjne, 
a potencjalni inwestorzy oczekują na ogłoszenie przetargu 
przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

WAKACYJNY PREZENT
Na niewykorzystywanej części placu przy ZSP Nr 3 
w Myszkowie trwa budowa skateparku. Ten nowy obiekt 
w centrum miasta  z pewnością będzie cieszył się 
niewątpliwą sympatią wśród młodszych mieszkańców 
naszego miasta. Prace budowlane mają potrwać do 30 
czerwca i jeżeli nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, to 
z początkiem wakacji obiekt zostanie oddany we władanie 
entuzjastom tego rodzaju sportu. 

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. 
Raz już zwracałem się do Państwa o opinię na ten 
temat, niestety nie było ich zbyt wiele. Zachęcam więc 
mieszkańców by wypowiedzieli się na ten temat. Teraz, 
na etapie przygotowań możemy jeszcze uwzględnić 
Państwa uwagi. Założenia do koncepcji ścieżek 
rowerowych przedstawiam za pomocą mapy ewidencyjnej 
miasta (www.miastomyszkow.pl), jako schematu 
powiązań komunikacyjnych ścieżek i dróg rowerowych. 
Swoje spostrzeżenia można przesyłać na adres 
rowery@miastomyszkow.pl lub osobiście w pok. 105.

PIENIĄDZE NA AZBEST
Ci z Państwa, którzy mają pokrycia azbestowe mogą 
skorzystać z dofi nansowania na jego demontaż, transport 
oraz unieszkodliwianie. Na naszej stronie internetowej 
www.miastomyszkow.pl znajdują się druki do pobrania. 
W wersji papierowej można je odebrać w pok. 202 (II p) 
Urzędu Miasta, w godz. pracy urzędu. Wypełniony wniosek 
wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć do 
30 maja br. Informacji udziela p. Marta Dymała p. 202, 
tel. 34/313-26-82 w. 165 

WYBORY!!!!
Nowy podział obowiązuje już od wyborów do 
Europarlamentu w dn. 25 maja br. 
     
Zmiana ordynacji wyborczej do samorządu gminnego 
wprowadzająca  okręgi jednomandatowe, spowodowała 
powstanie dwóch nowych okręgów. Tym samym, mamy 
w mieście dwa dodatkowe lokale wyborcze w ZSP Nr 1 
przy ul. Leśnej i Przedszkolu Nr 5 przy ul. Stalowej. Dla 
Państwa jest to o tyle ważna informacja, że dla niektórych 
z Państwa zmienią się okręgi głosowania , a co się z tym 
wiąże, również lokale wyborcze. 

Mieszkańcy bloków ul. Pułaskiego 70a i 70b głosują 
w Szkole Podstawowej nr 7 ul. Pińczycka 2, a nie jak do tej 
pory w Przedszkolu nr 2 ul. Pułaskiego 7a.

Mieszkańcy ul. Chopina, oprócz  nr 13, głosują w lokalu  
w Ochotniczej  Straży Pożarnej w  Mrzygłódce  
ul. Pogodna  4,  a nie jak do tej pory w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym przy ul. Traugutta  43.

Mieszkańcy ulicy Szerokiej głosują w Zespole Szkół 
Publicznych  nr  2 ul. Jaworznicka  34, a nie jak do tej pory 
w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Millenium 19c.

Mieszkańcy domów przy ulicy 1 Maja z numerami   
nieparzystymi od 95 do 127 oraz  parzystymi od 86 do 98    
głosują w  Zespole Szkół Publicznych  nr  2 ul. Jaworznicka 
34,  a nie jak do tej pory w Środowiskowym Domu 
Samopomocy ul. Millenium 19c . 

Mieszkańcy bloków Sikorskiego 12,12a,14, 14a  głosują 
w Liceum Ogólnokształcącym ul. 11 Listopada 9 a nie jak 
do tej pory  w Zespole Szkół Publicznych nr 5 
ul. Sikorskiego 20a. 

Mieszkańcy bloków ul. Majora Sucharskiego 80, 82, 84, 86  
głosują  w Zespole  Szkół Publicznych nr 5 ul. Sikorskiego 
20a,  a nie jak do tej pory  Przedszkolu nr 1 ul. Majora 
Sucharskiego 32. 

Mieszkańcy  bloków 11 Listopada 9 i 11 głosują  
w Zespole Szkół Publicznych nr 3 ul. Kościuszki 30, a nie 
jak do tej pory  w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
ul. 11 Listopada 7. 

Mieszkańcy ulic Helenówka , Wesoła i Żytnia  głosują 
w Przedsiębiorstwie  Usług Komunalnych SANiKO  
ul. Prusa 70, a nie jak do tej pory  w  Przedszkolu nr  1 
ul.  Majora Sucharskiego 32.

OGŁOSZENIA!
W Wielki Piątek  18 kwietnia,  następujące instytucje 
pracują do godziny 1330

• Urząd Miasta
• Miejski Dom Kultury
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
• Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Millenium 

i ul. Gałczyńskiego


