
ZNANI MYSZKOWIANIE
W pierwszym wydaniu 
Zeszytów Myszkowskich 
zaprezentowaliśmy jednego 
ze znanych myszkowian 
Jana Bożka, otwierając tym 
samym poczet rodzimych 

autorytetów. Zwracamy się do Państwa z prośbą  
o propozycje nazwisk nieżyjących już osób, których 
losy przyczyniły się do rozwoju naszego miasta lub 
miały pozytywny i duży wpływ na życie społeczne. 
Zgłoszeń można dokonywać drogą telefoniczną, 
mailową lub osobiście na podane adresy 
promocja@miastomyszkow.pl, telefon 34/313-26-82  
w. 168 p. 105 I piętro UM.
Kolejny numer Zeszytów Myszkowskich ukaże się w 
połowie lipca br. po Międzynarodowej Konferencji 
z okazji 65 rocznicy nadania praw miejskich Miastu 
Myszków i 25 rocznicy powstania samorządu.  Na to 
wydarzenie zapraszamy Państwa 3 lipca o g. 1700 do 
Miejskiego Domu Kultury. 

EKOLOGICZNY MYSZKÓW
Już wkrótce pod takim hasłem 
ruszy projekt dla najmłodszych  
i starszych mieszkańców naszego 
miasta. Za pomocą ulotek i na naszej 
stronie internetowej przedstawimy 
ekologiczne, konkursowe 

propozycje. Szukajcie informacji z takim znaczkiem 

ZMIANA LOKALU WYBORCZEGO
Lokal wyborczy Nr 21, który mieścił się przy 
ul. B. Prusa w SANiKO zostaje przeniesiony 
do  Środowiskowego Domu  Samopomocy przy  
ul. Gałczyńskiego. Lokal jest przystosowany dla osób 
z niepełnosprawnością. 

ZAPROSZENIE
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza 
osoby w wieku 50+ na wspólny wyjazd od Teatru 
Adama Mickiewicza w Częstochowie, na spektakl  
pt. Ostra jazda w dniu 12 czerwca. Cena biletu 20 zł plus 
10 zł za przejazd. Zgłoszenia i bliższe informacje pod 
telefonem 34/313 13 06. Liczba miejsc ograniczona.
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SZANOWNI PAŃSTWO!
To wydanie informatora 
rozpocznę od zaproszenia 
wszystkich Was do wspólnej 
akcji. Nivea ogłosiła konkurs 
na „Rodzinne miejsce zabaw”. 
Wspólnie z Myszkowską 
Spółdzielnią Mieszkaniową przystąpiliśmy do tej 
akcji ale przede wszystkim potrzebna jest nam 
Państwa pomoc. To od Waszego internetowego 
głosowania zależy czy Myszków  wzbogaci się o nowe 
miejsce dla naszych najmłodszych mieszkańców.  Na 
ostatniej stronie Informatora znajdą Państwo zasady 
głosowania. Zapraszam! 

OFERTA NA LATO
Z radością mogę Państwa poinformować, że do  
30 czerwca, zgodnie z zawartą umową, wokół 
byłego basenu na Pohulance powstaną: dwa boiska 
do siatkówki plażowej, kort tenisowy, boisko do 
koszykówki, plac zabaw dla dzieci, budynek socjalny, 
miejsce spotkań - grill, dwa stanowiska piłkarzyków  
i tenisa stołowego, ławeczki dla spacerowiczów. Tym 
samym postaramy się uatrakcyjnić ofertę wakacyjną 
zarówno dla naszych dzieci jak i rodziców. 

LEPIEJ NA DROGACH

Wiosna to również remonty na naszych drogach.  
Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie 
wszyscy  będą zadowoleni. Ale zaszłości w postaci 
tylko doraźnych, a nie kompleksowych remontów  
dróg, doprowadziły nasze ulice do fatalnego 
stanu. Sprawdza się mój plan działania - mniej ale 
zdecydowanie lepiej. Dzięki tej metodzie nasze miasto 

zyskało 8,5 km nowych nakładek. Łączna powierzchnia 
wyremontowanych dróg bitumicznych i chodników 
w ostatnich czterech latach to 16.500m² na kwotę 
3,2mln. W tym roku, planujemy wykonać nakładki 
asfaltowe  na ulicach Dworska, Poniatowskiego, 
Czarnieckiego, 8 Marca i Prusa. Oprócz tego będziemy 
również wykonywać remonty cząstkowe na naszych 
ulicach oraz remonty na drogach gruntowych. 

PLANY NA 2015 
Wśród ważniejszych zadań inwestycyjnych  
w 2015 roku znalazły się zadania: budowa drogi 
wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta (zadanie 
dwuletnie), poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez 
modernizację wybranych dróg gminnych w dwóch 
etapach, termomodernizacja szkoły podstawowej nr 6 
na Nowej Wsi, zakończenie zadania „uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej – III etap,budowa i 
dobudowy oświetlenia ulicznego  oraz uruchomiamy 
projekt na kolejne wiaty przystankowe.  

PRZETERMINOWANE LEKI
Odpowiadając na 
sugestie mieszkańców, 
dotyczące składowania 
przeterminowanych leków, 
zaprosiliśmy  do współpracy 
chętne apteki. Już od ubiegłego 
roku, przeterminowane 
i niewykorzystane leki można pozostawiać  
w aptekach: ul. Piłsudskiego 66, Kościuszki 27k, 
Wolności 25 i ul. Skłodowskiej 7. Koszty związane  
z utylizacją  i odbiorem przeterminowanych leków, 
pokrywa Gmina Myszków. Aptekom serdecznie 
dziękujemy za współpracę. 

NIE! DLA WYPALANIA TRAW
Niebezpieczeństwem pożarowym jest wiosenne 
wypalanie traw. W społeczeństwie panuje mit,  
że ogień jest najtańszym środkiem do zwalczania 
chwastów. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie 
zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia 
glebę. Po wypaleniu gleba ubożeje. Łąka czy  
pastwisko po wypaleniu się zazielenią, ale będą 

bezwartościowe.  W trakcie wypalania giną   
-  mikroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę,  
a rozprzestrzeniający się ogień zagraża 
gospodarstwom domowym. 
Proceder wypalania traw jest zabroniony m. in.   
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody DZ.U. Nr 92, poz. 880, art.124 „ZABRANIA 
SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, 
PASÓW PRZYDROŻNYCH, SZLAKÓW KOLEJOWYCH ORAZ 
TRZCINOWISK I SZUWARÓW”.

REKRUTACJA

8 kwietnia 2015 r. rozpoczęła się rekrutacja do klasy 
pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Myszkowie, 
na rok szkolny 2015/2016.
Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły należy 
złożyć w terminie do dnia 12 maja 2015 r. u dyrektora 
szkoły. Wniosek jest dostępny w Szkole Muzycznej 
przy ul. Pińczyckiej 2 i na stronie internetowej 
szkoły www.smmyszkow.pl. Informacja telefoniczna 
pod numerem 660  563  233. Składanie wniosków  
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1600 - 2100.

BEZ ULG
Musimy z przykrością Państwa poinformować, 
że obowiązująca od 1 lutego nowelizacja ustawy  
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, uchyliła 
zapis na mocy którego gminy mogły ustanawiać ulgę 
dla rodzin wielodzietnych i zastępczych.
Tym samym Rada Miasta Myszkowa została 
zobligowana do uchwalenia nowej uchwały. 
Przyjęta przez Radę Miasta miesięczna stawka 
pozostaje niezmieniona i wynosi 7 złotych od osoby  
w przypadku odpadów segregowanych i 14 złotych 
od osoby, która nie prowadzi selektywnej zbiórki 
odpadów. 


