
Szybko biegną prace związane z uzbrojeniem terenu 
pod Specjalną Strefę Ekonomiczną przy ul. Gruchla. 
Całość inwestycji to 5,8 mln zł. w tym ponad 4.54 mln zł 
pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych.

Rozpoczęły się prace na skwerze wokół Miejskiego 
Domu Kultury, a w przyszłości i skweru przy ul. 3 Maja. 
Koszt zadania to 2,1 mln zł.   

Na dwa lata rozłożyliśmy wymianę wiat przystankowych. 
W sumie stanie 15 nowych wiat,  utrzymanych w kolorze 
szarym i ciepłego pomarańczu. Koszt zadania to 752 tys.zł.

Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków 
wielorodzinnych to ponad 200 tys zł. – I etap. 

Tak wyglądają nowe witacze ustawione z czterech stron na 
wjazdach do miasta ( od strony Żarek, Koziegłów, Zawiercia 
i Siewierza). Koszt całości inwestycji to 40 tys. zł.

Nie piszę  tutaj o inwestycjach, które rozłożone na lata 
2013-2019 w tegorocznym budżecie zaistniały bardzo 
szczątkowo. Część z nich znajdzie się w budżecie na 2014 r. 
o czym w styczniu postaram się Państwa poinformować.  

Urząd Miasta w Myszkowie informuje, iż wszystkie opłaty 
m.in. (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym 
i oraz podatki od nieruchomości, od środków transportu 
i podatek rolny) dokonywane przez mieszkańców na rzecz 
Gminy Myszków można dokonywać bez wypełniania 
blankietu wpłaty i bez ponoszenia dodattkowych opłat w:

• Międzypowiatowym Banku Spóldzielczym ul. Kościuszki 
111 oraz w punktach:

• ul. Sikorskiego 18a (Biedronka)
• ul. Partyzantów 21 (Powiatowy Urząd Pracy) 

Przy opłacie za śmieci muszą Państwo okazać się 
otrzymanym od nas pismem z kodem kreskowym.

W przedświątecznym informatorze będzie dominowała 
tematyka rodzinna.
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Zgodnie z obietnicą w tym 
numerze informatora przedstawię 
fi nansowanie tych inwestycji, o 
których mówiłem we wrześniowym 
numerze. 

Od 20 listopada możemy już poruszać się ulicą 3 Maja. 
Inwestycja ta, wraz z przebudową ronda na styku  
z ul. 1 Maja to  3.440.203,00 zł., środki zewnętrzne wynoszą 
1.492.437,00 zł.

Zakończona termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych 
Nr 1 kosztowała nas 1.833.545,00 zł. Dofi nansowanie tego 
zadania wyniosło 1.324.567,00 zł.

Rozpoczęliśmy termomodernizację ZSP Nr 5. To kolejna 
szkoła, która zyska nową, kolorową szatę. Dwuletnia, 
rozłożona na lata 2013-2014 inwestycja, wyniesie ponad 
3,8 mln zł. Jest to inwestycja realizowana w części z tytułu 
umorzenia wcześniej zaciągniętej pożyczki. 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi to już piąta placówka 
w której powstał kolorowy plac zabaw w ramach projektu 

„Radosna Szkoła”. Wartość zadania to 153.850,00 zł, w tym 
dofi nansowanie, które wynosi 63.850,00 zł.  

Nowy dach zyska również Przedszkole Nr 3 na Pohulance. 
Wymiana starego pokrycia dachowego to koszt ponad 
300 tys. zł.

Nową nawierzchnię wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej, ma ul. Kolejowa. Koszt inwestycji to 1,7 mln zł, 
a środki zewnętrzne wyniosły ponad 900 tys. zł.

Największą inwestycją, bezpośrednio dotyczącą 
mieszkańców był projekt- ograniczenie niskiej emisji 
poprzez odnawialne źródła energii- zwany potocznie 
solarami. 561 gospodarstw domowych zyskało nowego, 
tańszego dostawcę ciepłej wody  jedynie za 14% ich 
wartości. Koszt całego projektu wyniósł ponad 8,4 mln zł, 
a środki jakie pozyskaliśmy to ponad 7,6 mln zł.
Po pięcioletnim okresie użytkowania, solary bez 
dodatkowych opłat, przechodzą na własność 
użytkownika. 

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu, który w 100% jest 
fi nansowany ze środków zewnętrznych, a z którego 
skorzystało 100 rodzin, szkoły podstawowe i gimnazja 
oraz placówki należące do Gminy Myszków. Powstały trzy 
darmowe kawiarenki Internetowe. Koszt całego zadania 
to 2,3 mln zł.

Droga do Przedszkola Nr 2 była udręką dla rodziców. 
Jeszcze w tym roku zakończy się jej budowa, na którą Gmina 
przeznaczyła kwotę ponad 250 tys. zł. 

176 tys. zł to koszt budowy drogi łączącej ul. Wyzwolenia 
z ul. Batalionów Chłopskich.

Na budowę komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej 
przeznaczyliśmy w tym roku 233 tys. zł.

Również w tym roku, rozpoczęliśmy kolejny, już trzeci 
etap uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 
w rejonie ul. Spółdzielczej. Jest to inwestycja rozłożona 
na trzy lata, której całkowity koszt to ponad 6,7 mln zł. 
Prawie 6 mln zł to umorzenie z NFOŚiGW. 

SZANOWNI PAŃSTWO!


