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Witam w Mieście Myszkowie

Miasto Myszków ma 32 tys. mieszkańców i dziewięć dzielnic, 
z których każda skrywa swoją legendę. Miasto położone na 
skraju obszaru  zwanego Jurą Krakowsko -Częstochowską 
jest przystanią  na drodze do „Kariny  skał wapiennych”.

Myszkowianie kochają sport i rekreację,  do dyspozycji mają: 
• 4 kompleksy boisk sportowych,
• kort tenisowy, boiska do piłki plażowej, stanowiska  

do tenisa stołowego,
• kryty  basen, siłownia, ścianka wspinaczkowa,
• skatepark, ścieżki zdrowia z przyrządami do ćwiczeń,
• siłownie na świeżym powietrzu,
• zimą – lodowisko
• 4 kluby sportowe

Myszkowianie rozwijają swoje zainteresowania w:
• teatr dla dzieci i dorosłych,
• klub plastyków nieprofesjonalnych,
• akademia małej gitary,       
• publiczna szkoła muzyczna I stopnia,
• młodzieżowa orkiestra

Myszkowianie to społecznicy, realizują się w: 
• ok. 40  stowarzyszeń społecznych, 
• Myszkowski Uniwersytet Dziecięcy ( juniorzy),
• Myszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku ( seniorzy),
• jednostki ochotniczych straży pożarnych

Myszkowianie i Świat
• Jan Kułakowski - obywatel świata, euro deputowany, 

wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Francja - Polska dla 
Europy,

• Włodzimierz Sokołowski - lekkoatleta, Mistrz Polski  
w skoku o tyczce, uczestnik Olimpiady w Tokio w 1964r. 
Architekt - twórca wnętrz i gmachu World Trade Center 7

• Adam Starostka- Mistrz Polski w biegu na 400 m, 
uczestnik Olimpiady w Moskwie  w 1980r.

Pamięć  zamknięta w murach
Wśród pamiątek świadczących o historii miasta można 
zwiedzić:
• barokowe Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej  

z 1653 roku z ołtarzami i chrzcielnicą w XVII w.
• kaplica z przełomu XVII i XVII w. z obrazem Matki Boskiej 

Mijaczowskiej, dziś pozostałość po dawnym  pałacu,
• XVII w. kapliczka na wniesieniu w Będuszu - 

upamiętniająca zwycięską bitwę miejscowej szlachty ze 
Szwedami, którą w roku 1656 ufundował Hetman Polny 
Stefan Czarniecki  dowódca wojsk polskich

Myszków miastem gościnnym
Zapraszamy w pierwszą sobotę i niedzielę lipca na święto 
miasta „Dni Myszkowa” oraz na każdy inny wolny weekend . 
Zawsze można znaleźć tutaj coś dla siebie.
Zapraszamy na naszą stronę internetową  
www.miastomyszkow.pl oraz na stronę opowiadającą 
historię miasta - retro.miastomyszkow.pl
       

Burmistrz Miasta
     Włodzimierz Żak



Welcome to Myszków.

Myszków is a town of thirty-two 
thousand inhabitants and nine 
districts which hide their own 
legends. The town is situated on 
the edge of the area called the 
Kraków - Częstochowa Upland   
and  is a  a nice place on the way to “The Land of Limestone 
Rocks”

People from Myszków love sport and recreation, they can 
use :

• four  sports playing fields
• Tennis court, beachball field, places for table tennis
• Indoor swimming pool, gym, climbing wall
• Skatepark, “health paths” with  devices for exercising
• Outdoor gym
• Ice rink in winter
• Four sports clubs

Inhabitants of Myszków develop their interests in :
• the theatre for children and adults
• the club for  amateur artists
• “Small Guitar Academy”
• public  music school of first degree
• youth orchestra

People from Myszków are  socially active, they achieve 
fulfilment in :

• About forty social associations
• Myszków Children’s University ( juniors)
• Myszków University of the „Third Age” ( seniors)
• Units of volunteer fire department

Myszków inhabitants and the World
• Jan Kułakowski – the citizen of the World, a member 

of the European Union parliament, a vice-chairman of  
France – Poland for Europe Association

• Włodzimierz Sokołowski – an athlete,   the Champion 
of  Poland in pole vault, a participant of the Olympics 
in Tokyo in 1964. An Architect – the creator of interior 
design and the edifice of World Trade Center 7

• Adam Starostka -  Polish Champion  in the men’s 400 
metres, a participant of the Olympics in Moscow in 1980

Memory closed within the walls
Among the memorabilia of the history of the city, you can 
visit :

• Baroque sanctuary of God’s Mother in Mrzygłód from 
1653 with the altars and the baptismal font from  

XVII century
• a chapel from the turn of XVII and XVIII century with the 

painting of God’s Mother of Mijaczów, today the remains 
of the former palace

• a magnificient XVII century chapel situated on the hill  
of Będusz, commemorating a victorious battle between 
the local nobility and the Swedes. It  was funded in 1656 
by the commander of Polish army Stefan Czarniecki

Myszków  - a hospitable town
We invite on the first Saturday and Sunday in June to the 
feast of the city called “Dni Myszkowa” 
(“Days of Myszków”) and to other free weekends. You can 
always find something  for you here.
We recommend our website www.miastomyszkow.pl and  
a website describing the town’s history  
- retro.miastomyszkow.pl 

The Mayor of the Town
Włodzimierz Żak


