
„PROMOTOR MYSZKOWA”

20 lutego zostały rozdane kolejne Statuetki  
i wyróżnienia „Promotor Myszkowa” w kategoriach: 

Duże i średnie przedsiębiorstwo – Statuetkę  
„Promotor Myszkowa „ dla Firmy P.P.H.U. MARCUS  
 
Małe i mikro przedsiębiorstwo - wyróżnienie dla 
Firmy POL-ITAL 
Statuetka „Promotor Myszkowa” dla Salonu 
Fryzjerskiego „Jawornik” Zbigniew Jawornik

Kultura – wyróżnienie dla autorki wierszy dla 
dzieci - Izabeli Skabek, dla Klubu Plastyków 
Nieprofesjonalnych oraz Zespołu Estradowego 
ESKADRA.
Statuetka” Promotor Myszkowa” dla instruktorki 
tańca Katarzyny Miklas oraz muzyków Sebastiana 
Rucińskiego i Tomasza Wójcika.

Sport – wyróżnienie dla biegaczki Tamary Koczur 
i mistrza kolarstwa amatorskiego Tadeusza 
Garncarza
Statuetka „Promotor Myszkowa” dla boksera, 
Mistrza Polski Juniorów +91kg  Miłosza Wodeckiego.

Entuzjasta Myszkowski – wyróżnienie dla Prezesa 
Grupy „Ambitni Amatorzy” Radosława Haluka  
i  organizatora największej imprezy wędkarskiej  
z Okazji Dnia DzieckaTomasza Raka.
Statuetkę „Promotor Myszkowa” dla Andrzeja 
Skowrona Przewodniczącego Chrześcijańskiego 

Stowarzyszenia Dobroczynnego, człowieka który 
prowadzi schronisko dla bezdomnych. 

Przyjaciel Miasta - Statuetka dla Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Finansów, posłanki RP Pani Izabeli 
Leszczyny 

Mecenas Kultury - dla Iwony i Waldemara Kitalów 
właścicieli Firmy SERIX

Diamentowa Statuetka dla Firmy Sokpol  
- Silvi i Romana Sobczyków.

ROCZNICE
Rok 2015 to rok Jubileuszowy – 65 rocznica 
nadania praw miejskich Miastu Myszków i 25 
rocznica powstania  samorządu. Z tego tytułu już 
dzisiaj pragnę zaprosić Państwa na rocznicowe 
Dni Myszkowa 4-5 lipca oraz na Międzynarodową 
Konferencję poświęconą naszemu miastu  
i samorządowi w dn. 3 lipca. Szczegóły w majowym 
Informatorze.

WYBORY
Lokal wyborczy Nr 21, który mieścił się przy 
ul. B. Prusa w SANiKO zostaje przeniesiony do  
Środowiskowego Domu  Samopomocy przy ulicy 
Gałczyńskiego. Lokal jest przystosowany dla osób  
z niepełnosprawnością.
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SZANOWNI PAŃSTWO!
Pierwszy w tym roku numer 
Informatora pragnę w części 
poświęcić „Raportowi za lata 
2010-2014”. Zawarłem w nim 
informację na temat dokonań 
minionego okresu ale również 
problemów, których z różnych przyczyn nie udało 
mi się rozwiązać. W informatorze znajdą Państwo 
również informację o planach na rok 2015 i o tym, 
kto w tym roku otrzymał Statuetkę „Promotor 
Myszkowa”.

Dbałość o finanse 
Gminy jest podstawą 
dobrego zarządzania. 

Dlatego tak dużą wagę przykładam do ściągalności 
podatków. Wpływy do budżetu z tego właśnie 
tytułu  w okresie 2010-2014 zwiększyły się  
o 9% tj. ok. 1 mln zł. rocznie.
Zaznaczyć należy, że w wymienianym okresie lat 
2010 - 2014, wzrost podatku od nieruchomości 
nastąpił tylko w 2013 i to zaledwie o 4%.

W trakcie poprzedniej kadencji zrealizowano  
i rozliczono 22 inwestycje z poprzedniego okresu 
oraz wprowadzono 29 nowych inwestycji, z których 
zrealizowano 22. W sumie w latach 2010-2014 
zrealizowano i rozliczono 44 inwestycje. Wydaliśmy 
ponad 55 mln zł przy wzroście zadłużenia miasta  
jedynie o 7,9 mln zł.
W latach 2010-2014 dokonaliśmy szeregu ważnych 
dla naszego miasta inwestycji:

• 13 % dróg gminnych zyskało  regulację stanu 
prawnego,

• nastąpiło uporządkowanie i umiejscowienie 
terenów w planie zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z ich przeznaczeniem: 
produkcyjno-usługowym, mieszkaniowym, 
rekreacyjnym ,

• powstała oferta terenów inwestycyjnych w skład 
której wchodzi Specjalna Strefa Ekonomiczna  
z sześcioma działkami oraz tereny inwestycyjne 
poza strefą,

• poprawie uległ stan dróg bitumicznych, poprzez 
zwiększenie środków na nakładki asfaltowe  
w stosunku do kwot przeznaczonych na łatanie 
dziur. Taka polityka pozwala nie tylko na 
wydłużenie „żywotności” poszczególnych ulic 
ale przede wszystkim na poprawę ich stanu 
nawierzchni,

• zrealizowano 11 inwestycji drogowych (budowa 
lub przebudowa drogi),

• poprawiając nawierzchnię bitumiczną dróg  
wyremontowano, poprzez położenie nowych 
nakładek, 14 ulic,

• na dziewięciu drogach gruntowych położono 
płyty typu IOMB,

• wybudowano nową kładkę dla pieszych w ulicy 
Kościuszki oraz przepusty w ul Dworskiej i Armii 
Krajowej,

• wykonano parkingi przy ulicy Leśnej,  
ulicy Sucharskiego, przy gazowni i MDK, przy 
rondzie Flagi RP,

• wybudowano oświetlenia uliczne        w        ulicy 
Partyzantów, ulicy Okrzei, ulicy Hubala. Łącznie 
dobudowano 116 szt. opraw oświetlenia 
ulicznego, 

• utworzono własną grupę zakupową  w celu 
obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej,

• od 1 września 2013 roku w SP Nr 4 na Ciszówce 
funkcjonują oddziały szkolne dla dzieci  
z niepełnosprawnością, oddział dla dzieci 
autystycznych i oddział dla dzieci z niepełno- 
sprawnościami sprzężonymi. Rodzice, którzy 
musieli dowozić swoje dzieci na zajęcia do 
Częstochowy mają szkołę na miejscu do której 
zaoferowaliśmy również dowóz.

• od września 2014 w budynku SP Nr 7  
w Będuszu powstała Szkoła Muzyczna I Stopnia 
do której uczęszcza 53 dzieci.  Rozszerzenie 
oferty edukacyjnej w  tych dwóch szkołach to 
recepta na ich rozwój oraz zmniejszenie kosztów 
funkcjonowania małych szkół,

• wykonano gruntowną termomodernizację  
w dwóch dużych szkołach ZSP Nr 1 i ZSP Nr 5,

• siedem naszych szkół zyskało nowe place zabaw 
dla dzieci,

• wybudowano trzy wielofunkcyjne boiska  
w ramach programu „Orlik 2012” oraz lodowisko 
„Biały Orlik”

• od trzech lat realizujemy projekt edukacyjny 
„Roztańczymy Myszków” . Na mocy porozumienia 
z Gminą Myszków  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
prowadzi zajęcia z tańca dla naszych dzieci. 
Zajęcia mają na celu kultywowanie wartości 
narodowych i ludowych, zajęcia obywają się 
w dwóch grupach wiekowych 4-6 lat i I-III klasa 
szkoły podstawowej.  

NIE UDAŁO SIĘ:
• oczyścić zanieczyszczonego terenu  na Osińskiej 

Górze - trwają procedury uzyskania statusu 
właściciela,

• oczyszczenie terenu składowania odpadów 
poprzemysłowych na Pohulance.

PLANY NA 2015 ROK
• rozpoczęcie budowy drogi wraz z jej 

odwodnieniem w ulicy Traugutta,
• rozpoczęcie robót budowlanych w ulicy 

Wapiennej wraz  z kanalizacją deszczową  
i jej wyprowadzeniem do ulicy Podgórnej,

• rozpoczęcie robót projektowych w ulicy Klonowej 
i Sadowej,

• rozpoczęcia prac projektowych w ulicy 
Zamenhoffa,

• poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez 
modernizacje odcinków wybranych dróg 
gminnych I , II i III etap ( wykaz dróg w późniejszym 
terminie),

• termomodernizacja SP Nr 6,
• rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej  

w ulicy Kościuszki i ulicy Żytniej,
• budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego,
• budowa mieszkań socjalnych,
• budowa  wiat przystankowych na terenie miasta 

- II etap,
• rewitalizacja terenu rekreacyjnego na Pohulance.
• czekamy na projekty w ramach dofinansowania  

z Unii Europejskiej.


