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Drogie Panie!

Z okazji Waszego Święta życzę Wam  
nieustającego szacunku ze strony Panów

Włodzimierz Żak

Dizajn w Myszkowie – podsumowanie
W dniu 7 marca o godz. 1630  w sali 28 w MDK spotkamy się ponownie 
z przedstawicielami ASP w Katowicach. Przedstawia oni wnioski  
z pracy jaką wykonali na terenie Myszkowa dot. możliwości zmiany 
wizerunku przestrzeni naszego miasta. Zapraszam zainteresowanych.

Związek Gmin Jurajskich 
Od 31 stycznia br. jesteśmy ponownie członkiem Związku 
Gmin Jurajskich. 
Będę miał przyjemność reprezentować w nim nasze  
miasto. Obecność Myszkowa w ZGJ będziemy 
traktować jako element wsparcia narzędzi 
promocyjnych naszego miasta – głównie w zakresie  

turystyki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Skwer oddany
Już w ubiegłym roku mieszkańcy dzielnicy Mijaczów docenili piękno 
nowego skweru. Dziękuję Państwu za opiekę nad nim. Dziękuję 
też  myszkowskim Przedsiębiorcom. To nasza pierwsza, ale mam 
nadzieję, że nie ostatnia wspólna inicjatywa. Dziękuję, za udział  
w przygotowaniu skweru firmom:

• Zakład Wyrobów Metalowych „METAL-SYSTEM” Sp. z o.o. 
• SZANTA Architektura Terenów Zielonych 
• DAR STAL Dariusz Zaława 
• SOKPOL Sp. z o. o. 
• Drukarnia SERIX- BIS 
• Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

Kultura
8 marca w Dniu Kobiet zorganizowałem wspólnie z MDK koncert  
zespołu Śląsk. Dziękuję za bardzo duże zainteresowanie tym  
koncertem.
15 marca o godz. 18.00 Miejski Dom Kultury zaprasza  Państwa  
na wernisaż wystawy rękodzieła. Wystawa ta, stała się już tradycją  
w naszym mieście i przyciąga coraz więcej uczestników. 
Natomiast 16 marca o g. 19.00 zapraszam na Muzyczne Obrazy 
Drogi Krzyżowej do Domu Kultury. Będzie to misterium muzyczne 
inspirowane tekstami ks. J.Twardowskiego w wykonaniu grupy  
De Profundis. Recytacja  Jan Nowicki.  

Sport
W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji otworzyliśmy strzelnicę. 
Można korzystać z  trzech stanowisk z automatyczną tarczą.  
Strzelanie z wiatrówki można poćwiczyć w środy od g. 1500 do 1700. 
Cena wejścia to 5 zł – w ramach ceny otrzymuje się  30 śrutów do 
wykorzystania.



Szanowni Państwo,
ufam, że Informator staje się 
przydatnym dla Państwa źródłem 
informacji. 
Tych z Państwa, którzy mają sugestie  
o czym winniśmy Państwa informować, 
proszę o ich  przekazywanie Rzecznikowi
Urzędu Miasta pok. 105 
(rzecznik@miastomyszkow.pl - dla posługujących się internetem) 

W dniu 1 lutego br. już po raz trzeci, w tej kadencji, (ósmy w historii 
naszego miasta), miałem przyjemność docenić ludzi, którzy poprzez 
swoją działalność zawodową, artystyczną czy społeczną promują nasze 
miasto.  Statuetki „Promotor Myszkowa” przyznała, powołana przeze 
mnie Kapituła, w skład której weszli Pracownicy Urzędu Miasta, Radni, 
Przedstawiciele kultury i sportu oraz lokalnego biznesu. Kapituła 
przyznała statuetki i wyróżnienia w 6 kategoriach: duże i średnie 
przedsiębiorstwo, małe i mikro przedsiębiorstwo, kultura, sport, 
entuzjasta myszkowski oraz po raz pierwszy przyjaciel miasta 
Myszkowa. Na uroczystość przybyli mieszkańcy Myszkowa jak i 
posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Izabela Leszczyna, 
Grzegorz Sztolcman oraz Artur Bramora, przedstawiciele 
samorządu w osobach: Wicemarszałka Województwa Śląskiego 
Mariusza Kleszczewskiego, Wicestarosty Myszkowskiego Mariusza 
Trepki, włodarze ościennych gmin, radni miejscy i powiatowi, 
przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, kultury i sportu, 
przedstawiciele lokalnego biznesu oraz mieszkańcy naszego miasta. 
Tegoroczną Galę uprzyjemnił dużą dawką dobrej muzyki Paweł 
Steczek, autor do inscenizacji teatralnych i filmowych. Grał na 
akordeonie w trzech kluczowych scenach, nominowanego do Oscara, 
filmu „W ciemności”.

Lista nagrodzonych wg kategorii:
Duże i średnie przedsiębiorstwo: Międzypowiatowy Bank 
Spółdzielczy w Myszkowie (Promotor), Abis Sp. z o.o. 
(wyróżnienie).

Małe i mikro przedsiębiorstwo: Biuro turystyczne Denar-Travel 
(Promotor), MAG oraz Kukubara Bowling Center & Hotel 
(wyróżnienia)

Kultura: Wiesław Lipecki karykaturzysta (Promtor), PKS Trio  
i Szereg Słów (ostatnio zespół występuje w programie Must be the 
Music w telewizji Polsat) – (wyróżnienia)

Sport: Łukasz Typel Mistrz Europy 2012 w taekwondo (Promtor); 
Ewy Rebane-Sodowskiej (kolarstwo MTB), Tomasz Miklas 
(sztangista senior) oraz  Stowarzyszenie UKS MOSiR Myszków 
(edukacja sportowa dzieci) – (wyróżnienia)

„Entuzjasta Myszkowski” Jan Garncarz – Prezes Stowarzyszenia 
Rodzin Abstynenckich Jedność (Promotor), Tomasz Motylewski 

– instruktor muzyki i śpiewu w MDK (wyróżnienie)

„Przyjaciel Miasta Myszkowa” Mariusz Kleszczewski - Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego (Promotor); Telewizja Polska Oddział 
Katowice oraz Michał Gasz, (wyróżnienia)

Nowe logo miasta
Na uroczystości „Promotora” zaprezentowałem 
zebranym nowe logo miasta. Dzisiaj miasta, obok 
herbów, posługują się rozpoznawalnym przez 
innych, znakiem graficznym. Znak amonitu  
w kolorze złota i napis „Myszków rozwija 
możliwości” będzie logiem, które w niedalekiej 
przyszłości pojawiać się będzie min. na 
przystankach autobusowych, na witaczach przy 
wjazdach do miasta czy też na materiałach 
promocyjnych. Wierzę, że nowy, słoneczny znak, 
przyniesie naszemu miastu szczęście w realizacji 
przedsięwzięć na rzecz jego rozwoju.

Ruszają prace na 3-go Maja
Od 27 lutego ruszyły roboty w rejonie ul. 3 Maja, co spowodowało 
zamknięcie tej ulicy dla ruchu kołowego. Tymczasowa zmiana 
organizacji ruchu polega na wyłączeniu z ruchu dwóch odcinków tej 
ulicy tzn.  odcinka od budowanego ronda w ul. 1 Maja do skrzyżowania 
z ul. PCK oraz odcinka od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do  
ul. Kościelnej. Zmiana ta będzie obowiązywała do czasu zakończenia 
budowy ul. 1 Maja wraz rondem. Tym samym należy pamiętać, że nie 
będzie dojazdu do Domu Kultury od strony ulicy 3-go Maja. Wybierając 
się na koncert bądź imprezę, samochód musimy pozostawić nieco dalej 
od Domu Kultury. W weekendy możecie Państwo korzystać z parkingu 
przy Urzędzie Miasta.
W związku z tym, zmianie ulegną trasy jazdy autobusów komunikacji 
miejskiej (za wyjątkiem linii nr 2). Stosowne informacje zostaną 
umieszczone w autobusach, na przystankach oraz na stronie Urzędu 
Miasta. Można również uzyskać je w pok. 259 u Pani Małgorzaty 
Trepki-Psyk

Kolejne dofinansowania
Dostarczyliśmy komplet dokumentów niezbędnych do podpisania 
umowy na dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenu 
zlokalizowanego przy ul. Gruchla w Myszkowie, przeznaczonego pod 
strefę ekonomiczną” w kwocie ponad 4,5mln. zł co stanowi 85% całości 
kosztów inwestycji.
Otrzymaliśmy refundacje z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
inwestycji w ul. Kochanowskiego, w wysokość 1.234.384,44zł. 
Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, 
29 stycznia br., podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z Funduszu 
Spójności zadania „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej  
w ul. Kolejowej” na kwotę 914.585,48zł. 
Wartość robót o ok. 1,7 mln zł. 
 

Deklaracje dot. odpadów do 15 marca
Wraz z coroczną korespondencją, dotyczącą podatków, każdy właściciel 
nieruchomości otrzymał lub otrzyma Deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz informację o zasadach funkcjonowania 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
W związku, z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu wypełnienia 
deklaracji oraz określonych w ulotce informacyjnej, wysokości stawek 
opłat za odbiór odpadów komunalnych  pragnę Państwa poinformować 
iż: 
• deklaracja dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych 

budynkiem zamieszkiwanym, tak więc zobowiązani do jej 
złożenia są właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, 
natomiast w  zabudowie wielorodzinnej (bloki) deklarację składać 
będzie zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.

• niższa opłata od osoby zamieszkałej – będzie  to opłata  
z nieruchomości, na której będzie prowadzona segregacja odpadów 
w sposób określony w „Regulaminie utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy Myszków”. W ramach tej opłaty oprócz 
odpadów posegregowanych, będzie dokonywany również odbiór 
odpadów, których nie było możliwości posegregować  tzw. odpadów 
komunalnych zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach,

• wyższa opłata od osoby zamieszkałej - będzie to opłata  
z nieruchomości, na której odpady komunalne nie będą segregowane 
i powstawać będą tylko zmieszane odpady komunalne.

Ww. stawek opłat nie należy sumować! Faktyczna wysokość 
opłat będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta  
w Myszkowie w pokoju nr 2 – Biuro Podawcze. Na czas składania 
deklaracji uruchomiłem punkt konsultacyjny, w którym pracownicy 
będą udzielać wyjaśnień. Punkt znajduje się na parterze Urzędu Miasta 
i jest czynny od g.900 do 1400.   


