
Pragnę przypomnieć Państwu nazwy firm, 
które zajmują się opróżnianiem zbiorników 
bezodpływowych i transportem nieczystości 
ciekłych na terenie naszego miasta. 
Przypominam także, że po każdej takiej 
usłudze mają Państwo obowiązek upomnieć 
się o rachunek, na którym będą wypisane m³ 
wywiezionych nieczystości.  
•	F.T.U.H.	DAMIREX	Damian	Zwoliński,  

ul. Żeromskiego 15, Myszków
•	ANPOL	Sp.	z	o.	o.  

ul. Partyzantów 21, Myszków
•	PU	MAREL	Mariusz	Musialik  

ul. Papiernia 13a, Myszków
•	TOI	TOI	POLSKSA	Sp.	z	o.o.  

ul. Płochocińska 29, Warszawa
•	Usługi	Ziemne	Wywóz	Nieczystości	Adrian	
Szkop ul. Królowej Jadwigi 52, Myszków

•	EKO-ZBYCH	Wywóz	Nieczystości	Płynnych		
i	Stałych	Mateusz	Kozioł,  
ul. Lotnicza 11, Myszków

•	Usługi	asenizacyjne	EKO-LECH,  
ul. Kościuszki 108, Myszków

•	Usługi	Wywóz	Nieczystości	Płynnych	
Ireneusz	Plech, ul. Bema 65, Siewierz

•	DORDAR	Krzysztof		Łapaj,  
ul. Batalionów Chłopskich 43, Myszków

•	WC	SerwisBańska,	Kucharski	Sp.J.,   
ul. Pod Borem, Zabrze

•	Usługi	Asenizacyjne	Andrzej	Sosnowski,  
ul. Kościuszki 245/2, Myszków

•	P.H.U.	ADPOL	Adam	Pełka,  
ul. Długa 138, Lgota Mokrzesz;

•	MTBS	Sp.	z	o.o.	ul.	Skłodowskiej	6c, 
Myszków;

•	F.H.U.	INSTALDAR	Dariusz	Dzielawski,  
ul. Koziegłowska 78, Myszków.

Wszystkie powyższe firmy świadczą 
monitorowane usługi, których wozy asenizacyjne 
posiadają GPS.    

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam właścicieli  posesji przy  
ulicy Zamenhoffa oraz wszystkich zaintereso-
wanych ścieżkami rowerowymi na spotkanie  
w dniu 12.04.2016 r. o godz. 1900.
Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej 
Nr 2 przy ul. Jaworznickiej i dotyczyć będzie 
planów inwestycyjnych w zakresie budowy drogi 
w ul. Zamenhoffa wraz ze ścieżką rowerową. 

Wprawdzie to dopiero początek kwietnia 
lecz już teraz zapraszam Państwa do udziału 
w uroczystościach święta 3 Maja. Jak zwykle 
rozpoczniemy Mszą św. Za Ojczyznę w Kościele 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
na Mijaczowie, o godzinie 1000. Po złożeniu 
kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim znajdującym 
się na placu kościelnym, przejdziemy pod 
Pomnik Poległych za Ziemię Myszkowską.

14 kwietnia br. na godz. 1800 zapraszam na III 
Biznes Mixer do Miejskiego Domu Kultury. 
Biletem wstępu jest wizytówka, którą zostawiamy 
przy wejściu. Tematem tego spotkania będzie 
prezentacja dwóch firm myszkowskich POLREM 
i SERIX BIS. 
Liczę, że tym samym rozpoczniemy prezentację 
naszych rodzimych przedsiębiorstw.
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SZANOWNI PAŃSTWO
Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią rok 2016 będzie 
rokiem licznych inwestycji. 
By zdążyć z terminami, 
prace nad ogłoszeniem 
przetargów rozpoczęliśmy już 
z początkiem stycznia, aby właśnie wiosną rozpocząć 
prace inwestycyjne. 
Już od paru lat łaskawa jest dla nas również pogoda, 
toteż uznaliśmy, że trzeba należycie wykorzystać 
sprzyjającą aurę.

Pełną parą ruszyły prace na „Dotyku Jury”. W tym 
roku wybudujemy tam scenę oraz stylowy  mostek 
w miejsce betonowej i niezbyt bezpiecznej kładki. 

12 czerwca ruszy w tym miejscu „Strefa kibica” 
EURO 2016, a 10 czerwca zapraszam Państwa na 
rozpoczęcie sezonu  letniego i koncert zespołu  
Aukso o godz. 2000. Wstęp wolny.
 
Zdaję sobie sprawę, że ważnym tematem dla 
większości mieszkańców jest poprawa stanu naszych 
dróg. Co roku, staram się zwiększać fundusze na to 
zadanie. Miasto ma autorski program pt. „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację 
odcinków wybranych dróg gminnych”. Jesteśmy  
w trakcie procedur przetargowych na realizację tego 
zadania. 
Niezależnie od tego projektu, co roku prowadzimy 
remonty  dróg gruntowych i bitumicznych oraz 
uzupełnianie na nich ubytków. O ile drugą częścią 

zadania objęte zostaną wszystkie drogi to  większy 
remont,  jak co roku, wykonamy na niektórych. 
Jednocześnie należy zauważyć, że z roku na rok 
przybywa nam ulic z nowymi nakładkami.

Drogi gruntowe - Gospodarcza, Kasztanowa, Sikorka, 
Wiśniowa, Żeromskiego przejdą modernizację  
w postaci położenia na nich betonowych płyt typu 
JOMB. Na innych drogach gruntowych wykonamy 
ręczne uzupełnienie ubytków wraz z mechanicznym 
zagęszczeniem.

Remont dróg asfaltowych:
•	ul.	 Czarnieckiego – ok. 670 m nakładki 

asfaltowej, 1340 m - obustonny remont pobocza,   
231 m² - przełożenie nawierzchni zjazdów,

•	ul.	Grzybowa	i	Osińska	Góra – ok. 740 m nakładki 
asfaltowej, 1480 m - obustronny remont pobocza, 

• 61 m² - przełożenie nawierzchni zjazdów,
•	ul.	 Słowackiego	 ( za krzyżówką w stronę Żarek 

Letniska) - ok. 685 m nakładki asfaltowej,  
1370 m - obustornny remont pobocza, 

•	ul.	 Graniczna – ok. 350 m nakładki asfaltowej,  
175 m -remont pobocza, 35 m - remont chodnika, 
93,5 m² - przełożenie nawierzchni zjazdów,

•	ul.	 Okrzei	 – ok. 480 m nakładki asfaltowej,  
515 m ułożenia krawężnika, regulacja włazów, 
studni kanalizacyjnych, wpustów ulicznych  
i zasuw – łącznie 11 szt., 465 m - remont pobocza, 
300 m - remont chodnika,

•	ul.	Szeroka – ok. 215 m nakładki asfaltowej, 440 m 
ułożenia krawężnika, regulacja włazów, wpustów, 
zasuw gazowych, wodnokanalizacyjnych  
i telekomunikacyjnych - łącznie 17 szt.,  
210 m -  remont chodnika, 515 m² przełożenia 
nawierzchni zjazdów,

•	ul.	Koronacyjna	– ok. 500 m nakładki asfaltowej, 
1000 m - obustronny remont pobocza, 4303 m² 
przełożenie nawierzchni zjazdów. 

Tylko w ramach tego zadania położymy w tym roku 
3.641 m nowych nakładek. Natomiast na łącznej 
powierzchni  1.760 m² mieszanką mineralno - 
asfaltową wykonamy remonty cząstkowe jezdni  
i chodników.

Trwa modernizacja Miejskiego Domu Kultury.  
W ramach robót  na obiekcie wykonamy  min. 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont 
dachu oraz położenie nowej elewacji. 

Wyłoniliśmy wykonawcę, na dokumentację 
projektowo-kosztorysową zadania „Budowa drogi  
w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej”. Zaproszenie na spotkanie 
na ostatniej stronie.

W procedurze przetargowej wybraliśmy 
wykonawcę do realizacji inwestycji „Budowa drogi 
w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową  
i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do  
ul. Podgórnej”. Ukończenie robót umowa przewiduje 
na koniec maja 2018r.

Na ukończeniu są prace na ul. Traugutta. Jesteśmy 
w trakcie procedur przetargowych na wprowadzenie 
stałej organizacji ruchu. 

Zakończyliśmy zbieranie wniosków od mieszkańców 
na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem 
azbestu z budynków  gospodarstw domowych. 
Mieszkańcy złożyli 54 wnioski. Jesteśmy w trakcie 
przygotowywania wniosku do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.


