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16 lutego odbędzie się kolejna Gala 
wręczenia statuetek Promotor 
Myszkowa. Wejściówki od 5 do  
9 lutego będzie można odebrać  
w sekretariacie MDK.

OGŁOSZENIE
5 i 12 lutego SANiKO będzie 
zbierało uschnięte choinki z terenów zabudowy 
wielorodzinnej. Sami również możemy zawieźć 
choinkę do PSZOK.

PARKOMETRY JUŻ DZIAŁAJĄ
Cztery nowoczesne parkome-
try usytuowane przy ul. Kwiat-
kowskiego, (2 szt. na wysokości 
Sądu Rejonowego w Myszkowie 
oraz przed budynkiem dawne-
go PZU), ul. Kościuszki, przy 
Salonie Orange oraz na Placu 
Dworcowym, na środku wy-
sepki pomiędzy parkingami 
usprawnią opłatę za parkowa-
nie. Parkometry posiadają moż-
liwość płacenia bilonem (bez wydawania reszty).  
W niedługim czasie zostanie uruchomiona płatność 
kartą  płatniczą, zarówno zbliżeniowo jak i przez pin 
pad. Późniejszy czas uruchomienia tego rodzaju płat-
ności wynika z zatwierdzenia kodów urządzenia płat-
niczego. 
W trakcie płatności na ekranie monitora płatniczego 
pojawiają się wszystkie wymagane informację wraz 
z przewodnikiem obsługi. Wymagane jest wpisanie 
numeru rejestracyjnego zaparkowanego pojazdu. 
Dodatkowym ułatwieniem będzie możliwość 
płatności za pomocą telefonu komórkowego. 
System będzie obsługiwany przez firmę „moBilet”. 
Aby umożliwić płatność telefonem komórkowym 
należy przeprowadzić  jednorazową i bezpłatną 
rejestrację poprzez aplikację mobilną, sms lub  
na www.mobilet.pl. Najprostszą możliwością rejestracji 

jest pobranie aplikacji oraz przeprowadzenie 2-3 min. 
rejestracji podczas pierwszego uruchomienia.

Opłaty za parkowanie nie zmieniły się i wynoszą 
1,00 zł na pół godziny, 2,00 zł za pierwszą godzinę, 
2,40 zł za drugą godzinę i 2,80 zł za trzecią godzinę 
parkowania.

17 stycznia br. w Teatrze Rampa w Warszawie odbyła 
się Gala 30-lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Karykatury. Podczas jej trwania wręczono nagrody 
w rozstrzygniętym Międzynarodowym Konkursie na 
rysunek satyryczny „Wolność”.
Na konkurs wpłynęło 1257 prac 378 autorów  
z 52 krajów, ze wszystkich kontynentów. Wśród 
wyróżnionych znalazł się myszkowianin, rysownik  
i karykaturzysta Wiesław Lipecki.



Szanowni Państwo

Rozpoczął się nowy rok.  
Jaki on będzie, zależy  
w dużej mierze od nas samych.   
Życzę zatem Państwu speł-
nienia wszelkich zamierzeń,  
a naszemu miastu, mimo codziennych przeciwności, 
dalszego rozwoju i wielu nowych inwestycji.

W grudniu ub. roku zakończyliśmy realizację zadania 
w ul. Podgórnej, które dotyczyło budowy drogi wraz  
z budową kanalizacji deszczowej. 

Zakończyły się również roboty budowlane   
w ul. Wapiennej. Nowa nawierzchnia, chodnik oraz  
budowa kanalizacji deszczowej i wyprowadzenie 
jej do ul. Podgórnej, to główne cele tej inwestycji.  
Dodatkowych prac będzie wymagała zmiana 
lokalizacji skrzynki rozdzielczej i słupów, które zostały 
źle usytuowane w projekcie. 

Nowy wizerunek zyskała  ul. Skłodowskiej.  
Uporządkowanie zejścia przy bloku oraz  
nowopowstałe miejsca parkingowe nie tylko 
zabezpieczają potrzeby mieszkańców, ale tworzą 
również estetyczną i uporządkowaną przestrzeń 
publiczną. 

 
Zakończyły się roboty związane z położeniem nakładki 
asfaltowej na ul. Palmowej. Roboty były wykonywane 
w ramach budżetu partycypacyjnego. Niestety, 
do kwietnia zostały wydłużone roboty związane  
z przebudową mostu na ul. Grucha.

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace 
przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej  
Nr 4 przy ul. Jedwabnej. To kolejna  nasza szkoła, 
która zyskuje nie tylko nową, zewnętrzną szatę,  
ale przede wszystkim nowe pokrycie dachowe,  
stolarkę okienną i drzwiową oraz wymianę instalacji  
c.o. Konsekwentnie prowadzone przez lata działania 
dot. poprawy funkcjonowania budynków naszych szkół,  
a tym samym poprawy warunków przebywania 
w nich naszych dzieci sprawiły, że z ośmiu szkół 
pozostały nam trzy, z czego roboty w jednej z nich już  
rozpoczęliśmy.

 

Ponad 2 mln zł. pozyskaliśmy w ubiegłym roku 
na modernizację oświetlenia ulicznego. W sumie, 
wymieniliśmy na ledowe, 1606 lamp na terenie całego 
miasta. Oprócz tego w ramach zadania „Budowa  
i dobudowa oświetlenia ulicznego” wymieniliśmy 
lampy przy ulicach: Wesoła, Krasickiego, Mała 
Szpitalna i Armii Krajowej.

W ramach budżetu partycypacyjnego nie zostały 
zrealizowane dwa zadania dotyczące remontu 
dróg gruntowych, ul. Rymarskiej i Jaskółczej 
w dzielnicy Nowa Wieś oraz ulic: Pszennej, 
Ziemniaczanej, Żniwnej i Żareckiej w dzielnicy Podlas.  
Trzy postępowania przetargowe nie wyłoniły 
wykonawcy z powodu znacznie przewyższającej 
kwoty jaką proponowali oferenci na zrealizowanie 
tego zadania.

Szanowni Państwo, to tylko niektóre z inwestycji, które 
wymieniamy.  Jesteśmy w trakcie sumowania kosztów 
poniesionych na wszystkie zadania inwestycyjne  
w naszym mieście. Wstępnie jest to  kwota około 
13 mln zł.  

W październiku na mój wniosek, Rada Miasta 
przyjęła nowy regulamin wynagradzania nauczycieli.  
W nowym regulaminie podniesiona została 
ranga funkcji wychowawcy klasy. W ramach tych 
obowiązków nauczyciele poświęcają swój czas na 
bezpośredni kontakt z uczniami i ich rodzicami, 
organizują wspólnie z uczniami i ich rodzicami 
różne formy życia zespołowego integrujące zespół 
uczniowski m.in. wycieczki szkolne. Mając na uwadze  
wkład pracy nauczycieli związany z pełnieniem funkcji 
wychowawcy klasy, w nowo przyjętym regulaminie 
zwiększono ponad dwukrotnie dodatek dla nauczycieli 
z tytułu tych obowiązków oraz wprowadzono po raz 
pierwszy dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli 
za opiekę nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych, 
trwających co najmniej 2 dni. Takie regulacje  
z pewnością  przyczynią się do jeszcze lepszej pracy 
wychowawczej z uczniami i współpracy z ich rodzicami. 


