
Pomoc materialna i stypendia
W ciągu ostatniego roku objęliśmy opieką 417 
uczniów, którzy średnio, otrzymują w miesiącu 
ok. 400 zł stypendium socjalnego. Dla uczniów zdolnych 
mamy Stypendium Samorządu Myszkowa „OMNIBUS”. 
W tym roku  stypendiami po 250 zł. miesięcznie 
uhonorowaliśmy 18 uczniów naszych szkół.

Tańczyć ze Śląskiem
Już drugi rok, ponad 120 dzieci z naszych szkół ma 
profesjonalne zajęcia z instruktorami Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Zajęcia te, to kolejna propozycja na rozwój 
zainteresowań naszej młodzieży.  

Dla każdego
Za niewiele większą cenę za wozokilometr, udało się 
nam pozyskać autobusy o podwyższonym standardzie. 
W trosce o mieszkańców, w przetargu postawiliśmy wymogi 
by pojazdy były niskopodłogowe, dostosowane dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. Autobusy o jednakowym 
kolorze z logo miasta  wyjadą na nasze drogi już wkrótce.

Największe wyzwanie 2013 r.
Niewątpliwie największym wyzwaniem 2013 roku 
było kupno terenu w centrum miasta - dworzec PKS-u. 
Nie muszę mówić, że był to bardzo „apetyczny kawałek 
miasta” np. dla kolejnego marketu. W ochronie rodzinnych, 
małych punktów handlowych i stworzenia nowego 
wizerunku naszego miasta, postanowiłem zawalczyć 
o tę przestrzeń. Udało się. Dzisiaj jesteśmy jedynym 
właścicielem tej przestrzeni.  Jest to mój gwiazdkowy 
prezent dla mieszkańców miasta Myszkowa.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Życzę Państwu wielu radości,  

Pomyślności, szczęścia i miłości najbliższych
Życzę życzliwości i zrozumienia otaczających nas ludzi.

A na Nowy Rok 2014 życzę wszystkiego co w życiu najlepsze
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Szanowni Państwo 

Okres przedświąteczny sprzyja 
podsumowaniom i refl eksjom. 
W ostatnich dwóch numerach 
Informatora, zaprezentowałem 
Państwu to, czego dokonaliśmy 
wspólnie w ostatnim roku. 
Mówię wspólnie bowiem niejednokrotnie moim 
poczynaniom towarzyszyła Państwa życzliwość. 
Oczywiście, były również głosy krytyczne, które tylko 
dopingowały mnie do jeszcze większych starań.  
Tak jak zapowiadałem, wydanie to poświęcone jest 
w całości rodzinie i dzieciom. Zadaniom, które wspierają 
to co najważniejszą - Rodzinę.

Karta Programu „Nasza duża rodzina”  wspiera 
około 100 wielodzietnych rodzin w naszym mieście. 
Daje im możliwość korzystania z 50% ulg na basen, 
kino, imprezy  organizowane przez miejskie instytucje.  
Uczestnicy tego programu, będą mogli korzystać z bazy 
jaką dysponuje miasto.

Kolejna ulga w polityce prorodzinnej dotyczy opłat 
za zbiórkę odpadów komunalnych. W przyjętych 
przez Gminy uchwałach, zazwyczaj zwolnienia z opłat 
pojawiają się w stosunku do trzeciego i kolejnych dzieci. 
Nasz projekt daje 50% zniżkę dla każdego członka 
rodziny.

Internet dla wszystkich
1.925.760,05 zł. taką kwotę pozyskaliśmy na realizację 
projektu „ Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek 
oświatowych i rodzin zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym”. Tylko za 339.840,00 zł własnych środków, 100 
rodzin z naszego miasta otrzymało bardzo dobrej klasy 
sprzęt komputerowy oraz Internet bezprzewodowy. 
Ponadto, wybrana przez nas w przetargu fi rma 
przeszkoliła wszystkich  benefi cjentów. Programem tym 
zostały objęte również nasze szkoły, do których trafi ło 
178 komputerów i drukarek. Stworzyliśmy darmowe 
kawiarenki internetowe w MOSiR-ze, MDK-u oraz 
Bibliotece. 

W trosce o uczniów
Realizowany program „Radosna szkoła” pozwolił 
nam na wybudowanie pięciu, ogólnodostępnych, 
kolorowych placów zabaw.  Obiekty te, cieszą się dużym 
powodzeniem zarówno u dzieci jak i rodziców. Są nie tylko 
barwne ale przede wszystkim dostępne. Nasze szkoły 
również potrzebują odnowy. Po termomodernizacji 
PSP-3 i PSP-1 przyszedł czas na „piątkę”. Już we wrześniu 
2014 roku uczniowie wejdą do zmodernizowanej, 
bezpiecznej szkoły.  

By nie zamykać, a tworzyć
By nie zamykać takich szkół jak „czwórka” na Ciszówce 
czy „siódemka” na Będuszu, poszukiwałem innych 
dróg rozwiązania. W jednym przypadku pomogło mi, 
działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 
Stowarzyszenie Kreatywni. Od „zawsze” dzieci autystyczne 
dojeżdżały na zajęcia do Częstochowy. Nie muszę 
tłumaczyć, że dla ich rodziców była to niewątpliwa 
trudność. Wykorzystując wolne sale w SP-4, stworzyliśmy 
oddział dla dzieci autystycznych z salą rehabilitacyjno-
edukacyjną.

Dla tych, którzy wyrazili chęć dowozu dzieci 
niepełnosprawnych do szkół z oddziałami 
integracyjnymi czyli do ZSP Nr 3 i 5 oraz oczywiście do 
SP-4, zorganizowaliśmy dowóz samochodem z MDK.
Będę się starał by w Szkole Podstawowej w Będuszu 
powstała Publiczna Szkoła Muzyczna. W naszym mieście 
oferta ta ucieszyła bardzo wiele dzieci i rodziców. 
Na dzisiaj mamy 85 zgłoszeń.


