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ZApROSZenIe
W dniach 6 i 7 lipca odbędą się Dni Myszkowa organizowane 
przez MDK, na które serdecznie Państwa zapraszam. Życzmy 
sobie pogody, a myślę, że w programie, każdy znajdzie coś dla 
siebie.

DZIeŃ pIeRWSZY – 06.07.2013 r. 
1600 – 1700 - „O piecyku i kurzyku” - przedstawienie dla dzieci
1700 – 1720 – występy solistów ze studia Muzyki i Piosenki MDK
1730 – 1820 – BAZA 1L – koncert
1830 – 1940 – Kabaret
2000 – 2050 – ewelina Lisowska z zespołem – koncert
2110 – 2230 – BLUe CAFe wraz z grupą taneczną MISSTIQUe- 
      koncert

DZIeŃ DRUGI – 07.07.2013 r. 
1600 – 1715 – Koncert myszkowskich solistów
1730 – 1850 - Kabaret MOHeROWe BeReTY
1905 – 2000 – eGO TRIp - koncert
2020 – 2150 - koncert gwiazdy wieczoru – 
       Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem
2200 – Pokaz sztucznych ogni

SpORT
XXXIV Bieg pięciu Stawów 
W niedzielę 9 czerwca odbył się już kolejny Bieg Pięciu Stawów, 
który w tym roku zgromadził rekordową liczbę młodych  
i starszych biegaczy. We wszystkich biegach startowało bowiem 
485 biegaczy. Każdy z uczestników biegu głównego na 10 km, 
otrzymał pamiątkowy medal i koszulkę, a zwycięzcy ciekawe 
nagrody. Najmłodsi uczestnicy imprezy otrzymali kolorowe 
maskotki.

MOSiR przy współpracy ze Śląskim Związkiem Bokserskim 
zorganizował XXXVII Turniej Bokserski „Czarne Diamenty”. 
Wzięło w nim udział  24 zawodników z Czech, Ukrainy i Polski. 

Z początkiem lipca trafi do państwa Informator, w którym 
znajdziecie program  wakacyjnych zajęć, organizowanych 
przez MDK i MOSIR w ramach akcji „Lato w mieście”.   



SZAnOWnI pAŃSTWO! 
Zgodnie z zapowiedzią, prezentuję 
podsumowanie działań Gminy 
Myszków w 2012 roku. Przedstawiam 
fragment, z całości podsumowania,  
o który najczęściej pytaliście. Pragnę 
zwrócić Państwa uwagę na fakt,  
że gospodarowanie budżetem ma ściśle 
określone wymogi, a nie zastosowanie 
dyscypliny finansowej, grozi różnymi konsekwencjami dla Gminy. 
Dlatego też, tak ważne jest codzienne równoważenie budżetu -  
nie można wydawać więcej niż  wynoszą wpływy do budżetu. 
Pomimo, iż 2012 rok to przedostatni rok w okresie rozliczeniowym 
dofinansowań z UE  na lata 2007-2013, to Gmina Myszków 
wykazała dużą aktywność w pozyskiwaniu środków 
pomocowych - dzięki czemu na rozwój i funkcjonowanie miasta 
mogliśmy wydać więcej, niż pozwalały na to środki uzyskane  
z podatków. 
W 2012 roku zrealizowaliśmy 21 zadań inwestycyjnych  
na ogólną kwotę 8.879.732,26 zł. z  czego środki pomocowe wyniosły  
5.430.802 zł

Oto lista inwestycji na które uzyskaliśmy wsparcie finansowe  
z zewnątrz:
• budowa drogi w ul. Kochanowskiego,
• zadanie „Słoneczny basen”
• „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz 

rodzin zagrożonych wykluczeniem „
• projekt edukacyjny Sokrates Comenius - „Uczenie się przez całe 

życie”,
• projekt edukacyjny „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość”,
• projekt edukacyjny „Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy”,
• projekt edukacyjny „Indywidualizacja nauczania formą wspierania 

osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie 
Myszków”,

• reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, 
korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie,

• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
miasta I i II etap (Ciszówka i Mijaczów) oraz roboty  
w ul. Kolejowej, 

• zielone szkoły, „Radosna Szkoła” - dwa place zabaw przy ZSP Nr 1  
i Nr 2.

• dotacje z PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami”,
• (ZSP Nr 5 i Przedszkole Nr 3)  
• wymiana młodzieży polsko-rosyjskiej,
• grant na edukację (ochrona środowiska)
• termomodernizacja ZSP Nr 1
• usuwanie azbestu,
• budowa boiska „Orlik 2012” na Nowej Wsi.
• ograniczenie niskiej emisji- wymiana pieców co 

Na tej długiej liście otrzymanych dotacji, znajdują się fundusze  
na różne dziedziny naszego życia. Ich znaczna część przypada na  
edukację oraz na bezpośrednią pomoc mieszkańcom jaką będzie w tym 
roku instalacja solarów.  
Uzyskana kwota 5,4 mln zł. środków pomocowych  
(także z Unii Europejskiej) była kontynuacją działań z 2011 roku, 

dzięki czemu na 22 mln zł. inwestycji w okresie ostatnich dwóch lat,  
41% pozyskaliśmy jako środki z zewnątrz. To, czy pozyskanie 9 mln złotych 
w ciągu dwóch lat to dobry efekt, pozostawiam Państwa ocenie.

BeZpIeCZeŃSTWO
Podsumowałem też ostatnie pół roku pracy Straży Miejskiej. 
Pięciu strażników wraz z komendantem wykonuje czynności 
nie tylko związane z bezpieczeństwem naszych mieszkańców,  
ale strażnicy, kiedy zachodzi taka potrzeba, również służą 
pomocą. Ostatnie wydarzenia związane z dużymi opadami deszczu  
i niesieniem pomocy potrzebującym mieszkańcom w pełni to pokazały. 
Działalność Straży Miejskiej zawsze pojmowałem przede wszystkim, 
jako edukację. Taki jest też wynik podsumowań. Straż Miejska  
na ogólną liczbę 444 wykroczeń, zastosowała 275 pouczeń. Niestety, 
postawa niektórych naszych mieszkańców nie pozwalała nam uniknąć 
mandatu.

Inne CZYnnOśCI STRAżY MIejSKIej
• opieka nad bezdomnymi zwierzętami 
- dzięki autorskiemu programowi nie 
odwieźliśmy do schroniska w Rudzie 
Śląskiej żadnego psa, co dla Gminy 
stanowi oszczędność  
35 tys. zł. przy jednoczesnej trosce  
o porzucone zwierzęta:

• 35 psów odnalazło swoich 
właścicieli

• 35 psów trafiło do nowych domów
• fundacja „Do serca przytul psa” dla siedmiu szuka nowych domów,
• przeprowadzono sterylizację 32 kotów

Do obowiązków Straży Miejskiej należy również zbieranie 
opłat targowych. Na tym polu Gmina wcześniej ponosiła straty.  
Od paru lat zauważam tendencję zwyżkową. Za ostatnie półrocze jest 
to kwota 15.667,00zł.
Parkingi,  to kolejna działalność SM. Udało nam się, od 2011 roku, 
zrównoważyć ten system. Nie dopłacamy już do obsługi parkingów, 
utrzymywana jest rotacja parkujących i lepsza dostępność niż przy 
braku opłat. Z tytułu sprzedanych kart postojowych do kasy miasta 
wpłynęła kwota 26.780,80zł. 
Niestety, z tytułu wezwań do zapłaty za ten okres, wpłynęła kwota 

8,5 tys. złotych, która jest złym świadectwem naszej wspólnej 
odpowiedzialności za miasto. Ufam, że postawy niezgodne z ustalonym 
regulaminem będą znikać.  

nOWY/STARY ODBIORCA śMIeCI!
Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów. Na cztery zgłoszone 
oferty, najbardziej atrakcyjna cenowo, przedstawiała się oferta 
Konsorcjum w skład którego wchodzi SANiKO. Spodziewany termin 
podpisania umowy to 25 czerwca 2013r.

InFORMACjA O InWeSTYCjACH
• Trwają prace przy ul. Kolejowej. Układane są studzienki i krawężniki. 

Następnie zostanie położona nawierzchnia wraz z nawierzchnią  
na ul. Mrzygłodzkiej. Termin zakończenia umowy 30 września.

• Ogłosiliśmy przetargi:
• Termomodernizacja ZSP Nr 5 - zadanie planowane na dwa lata. 

Otwarcie ofert odbyło się 12 czerwca. Przewidywane zakończenie  
w 2014roku.

• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Spółdzielczej 
wraz z sąsiednimi ulicami. Otwarcie ofert 24 czerwca. Zadanie 
planowane na trzy lata.

• Budowa ulicy przy przedszkolu Nr 2. Otwarcie ofert 27 czerwca.
• Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich. 

Otwarcie ofert 27 czerwca.

Ułożyliśmy nakładki na ul. Wyzwolenia, Kopernika i Partyzantów, oraz 
połataliśmy dziury na części asfaltowych dróg. Po podliczeniu wartości 
dotychczasowych prac, określimy dalsze roboty.

Firma PHU „Domax” z Boronowa, rozpoczęła prace na drogach 
gruntowych. Trwają roboty na ul. Olszowej, Modrzejowskiej i Bocznej. 

KULTURA
W dniu 17.06.2013, w MDK odbył się koncert, będący 
podsumowaniem programu „Roztańczony Myszków”,  
w ramach którego około 120 dzieci, w trzech szkołach i jednym 
przedszkolu, ćwiczyło taniec pod okiem instruktorów z Zespołu 
pieśni i Tańca „śląsk”. 


