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ZAPROSZENIA

1 lutego o g. 18.00 w Miejskim Domu 
Kultury po raz kolejny statuetką „Promotor Mia-
sta  Myszkowa”  wyróżnimy przedsiębiorców w ka-
tegoriach: małe i mikro przedsiębiorstwo, duże i 
średnie przedsiębiorstwo,  ludzi sportu i kultury, 
entuzjasta myszkowski. 
W tym roku wprowadziliśmy nową kategorię 
„Przyjaciel Miasta Myszkowa”.  O tym, kto otrzy-
mał statuetki i wyróżnienia, przeczytacie Pań-
stwo w lutowym wydaniu Informatora. Możecie 
jednak sami obejrzeć uroczystość. Dla miesz-
kańców zostały zarezerwowane miejsca na bal-
konie, w sali widowiskowej MDK.

Z 28 lutego na 1 marca 1863r., pod Mrzygłodem, odbyła się 
jedna ze zwycięskich bitew Powstania Styczniowego. Za ten 
czyn, Mrzygłód został ukarany odebraniem praw miejskich. 
By uczcić powstańców, w 150 rocznicę Powstania Styczniowe-
go zapraszam na uroczystości, które rozpoczną się 28 lutego 
o g. 17.00, wieczornicą w szkole w Mrzygłodzie. Przy zapalo-
nych pochodniach, przejdziemy na mogiłę Powstańców do 
lasku, któremu nadane zostanie imię płk. Teodora Cieszkow-
skiego, dowódcy walczącego oddziału. Tam też, odbędzie się 
inscenizacja bitwy z udziałem grup rekonstrukcji historycznej. 
Po złożeniu kwiatów na mogile Powstańców, przejdziemy na 
Rynek. Na pomniku Powstańców zostanie zamontowana ta-
blica pamiątkowa, odbędzie się apel poległych, chór zaśpiewa 
„Marsz Polonia”. Uroczystą mszą św. za poległych w Kościele 
pw. NMP w Mrzygłodzie, zakończymy uroczystości. Zapraszam 
wszystkich mieszkańców Myszkowa na tę lekcję historii. 

Od 11 lutego rozpoczynają się ferie zimowe. Dla tych, którzy 
pozostają w mieście, przygotowano  szereg niespodzianek. 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na gry, 
zabawy i konkursy plastyczne. Dzieci będą mogły obejrzeć 
ciekawe fi lmy oraz spektakl teatralny. Niezapomnianych 
wrażeń, może dostarczyć naszym najmłodszym wizyta w fabry-
ce papieru. Dopełnieniem „Ferii z Biblioteką”  będzie bal karna-
wałowy. Miejski Dom Kultury również zaprasza dzieci i młodzież. 
Codziennie od 9.00 do  14.00 odbywać się będzie  wiele 
ciekawych zajęć, przygotowanych przez instruktorów MDK. 
Dla amatorów sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy-
gotował zajęcia na hali, basenie i lodowisku.  Jak co roku,  dla 
dzieci i młodzieży z Myszkowa MOSiR przygotował specjalną 
ofertę- promocyjna cena biletu to dwa złote w godz. od 8.00 
do 13.00. 
Szczegółowy rozkład zajęć znajdzie się w najbliższych 
dniach na naszej stronie internetowej oraz w lokalnych 
mediach.
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Wśród tych zadań znalazła się między innymi przebudo-
wa centrum miasta, zakończenie robót w ul. Kolejowej, 
termomodernizacja szkoły nr 1, modernizacja kotłowni 
oraz budowa placu zabaw w szkole na Nowej Wsi, uzbro-
jenie, wspomnianego już wcześniej, terenu na Gruchli, 
budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów 
Chłopskich, budowa komory wód  deszczowych w ul. Sie-
wierskiej, dobudowa oświetlenia ulicznego. Remonty cząst-
kowe naszych ulic to również priorytetowo traktowane za-
danie w tegorocznym budżecie. Jeszcze w roku ubiegłym, 
rozpoczęliśmy prace porządkowe wokół basenu na Pohulance. 
Chciałbym w tym roku wyczyścić ten teren i aplikować- jeżeli 
będzie taka możliwość- o środki na stworzenie w tym miejscu, 
obiektów rekreacyjnych i sportowych dla całego Myszkowa. 

Niestety, warunki atmosferyczne nie pozwoliły nam na dokoń-
czenie ronda na styku ulic 1 Maja i 3 Maja. Gdy tylko warunki 
atmosferyczne pozwolą, wznowimy roboty, których już niewie-
le zostało.

GOSPODARKA ŚMIECIOWA
Również na sesji grudniowej przyjęliśmy uchwałę w sprawie 
sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych na tere-
nie naszego miasta. Ustawa o gospodarowaniu odpadami od 
1 lipca 2013, nakłada na Gminy obowiązek zbiórki i zagospoda-
rowania odpadów. Na jej podstawie, Gmina jest jedynym od-
biorcą śmieci w indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach 
domowych. Gmina ogłasza przetarg na tę usługę. Zgodnie 
z przyjętą w grudniu uchwałą, każdy mieszkaniec powinien 
segregować odpady, w przeciwnym wypadku, opata  za ich 
wywóz, będzie wynosiła znacznie więcej. Opłaty będą pobie-
rane od liczby osób rzeczywiście zamieszkałych w gospo-
darstwach domowych, na podstawie deklaracji, składanych 
przez właściciela nieruchomości. W przypadku spółdzielni czy 
wspólnoty mieszkaniowej to właśnie one będą podmiotem, 
z którymi Gmina będzie zawierała umowę  na odbiór śmieci. 
Odpady niesegregowane, będą odbierane co najmniej dwa razy 
w miesiącu, w zabudowie jednorodzinnej i co najmniej trzy razy 
w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej. 

W przypadku segregacji odpadów takich jak papier, tektu-
ra, metal, tworzywa sztuczne, szkło- odbierane one będą 
co najmniej raz w miesiącu. Odpady komunalne, ulegające 
biodegradacji- spożywcze i kuchenne - nie rzadziej niż dwa 
razy w miesiącu. Odpady budowlane oraz zielone odpady 
ulegające biodegradacji, pochodzące z pielęgnacji zieleni, 
urobek z koszenia oraz liście odbierane będą dwa razy do 
roku, na zgłoszenie telefoniczne, w pojemnikach zamówionych 
u operatora. Jeżeli chodzi o śmieci zmieszane, to można wy-
korzystać posiadane pojemniki, o ile spełniają one określo-
ne wymogi, segregacja będzie odbywała się jak do tej pory, 
w dostarczanych przez operatora workach. W niedługim cza-
sie otrzymacie Państwo druki deklaracji, na podstawie której 
nie tylko obliczymy opłaty ale przede wszystkim zadeklaruje-
cie Państwo sposób gospodarowania opadami. Rzetelność 
jej wypełnienia jest bardzo ważna m.in. do sporządzenia wa-
runków zamówienia na usługę określającą, zakres i sposób 
zbierania odpadów komunalnych. Uchwalona przez Radę Mia-
sta miesięczna stawka od osoby, w przypadku segregacji śmie-
ci, wynosić będzie 8 zł, gdy śmieci nie będą segregowane -16zł. 
To czy te uchwalone stawki będą stawkami obowiązującymi, 
zależy od  wyników przetargu. Do 30 czerwca, obowiązują 
indywidualne  umowy na odbiór śmieci. Należy jednak pamię-
tać o ich rozwiązaniu, bowiem nie wygasają one z automatu.

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE
Podobnie jak w roku poprzednim, będziemy organizatorem 
wielu akcji ekologicznych. Wraz z końcem zimy ruszymy z akcją 
likwidacji dzikich wysypisk śmieci. W roku ubiegłym, właśnie 
dzięki  tym działaniom oraz Państwa obywatelskim postawom, 
nasze okoliczne lasy i skwery stały się bardziej czyste. Czyste, 
dzięki pozimowemu sprzątaniu, powinny być też nasze chod-
niki. Już dzisiaj zapraszam do akcji „Posadź swoje drzewko 
na wiosnę”.
Proszę śledzić naszą stronę internetową oraz ogłoszenia 
w prasie.    

POMOCNY INTERNET
Internet, to nie tylko forma komunikowania się ludzi ale też 
sposób pozyskiwania informacji. Bez wychodzenia z domu, 
możemy pobrać potrzebne nam dokumenty na interesujący 
nas temat. Na naszej stronie www.miastomyszkow.pl w głów-
nej zakładce pod hasłem „Druki” oraz w Elektronicznej Skrzyn-
ce Podawczej, znajdują się formularze  oraz tryb postępowania 
przy załatwianiu spraw, będących w kompetencji naszego urzę-
du. Mam nadzieję, że ta dodatkowa forma komunikacji sprawi, 
że urząd stanie się bardziej przyjazny. Zachęcam do korzysta-
nia z tej, mam nadzieję, ułatwiającej  formy  załatwiania spraw.

SZANOWNI PAŃSTWO! 
Rozpoczynamy kolejny rok. Zaczął się on dla naszego miasta 
całkiem nieźle. Złożone w ubie-
głym roku wnioski o dofi nanso-
wanie, pozytywnie przeszły oce-
nę merytoryczną oraz formalną. 
W ubiegłym roku, informowałem 
Państwa, że staram się o utwo-
rzenie w naszym mieście Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej 
powstanie daje nam szansę na 
przyciągnięcie do miasta inwestorów i tym samym nowe 
miejsca pracy. Zakupiona na Gruchli 6h działka niestety nie 
jest uzbrojona, a koszty związane z tą inwestycją to ponad 
5 mln zł. Dzięki otrzymanemu dofi nansowaniu w kwocie  
4.547.098,80zł  z budżetu miasta wydamy tylko 800 tys. zł.

Na początku lutego, zostanie ogłoszona lista Gmin, któ-
re otrzymały dofi nansowanie na tzw. „schetynówki”. W tym 
projekcie złożyliśmy wniosek o dofi nansowanie ul. 3 Maja, 
który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. 
Jednak o tym, czy nasza 15 pozycja na liście, wystarczy by otrzy-
mać 50% dofi nansowania, przekonamy się już niebawem.

BUDŻET I ZADANIA
W ostatnich dniach starego roku, Rada Miasta uchwaliła przy-
gotowany przeze mnie budżet. Nie ukrywam, że jest on trud-
ny, bo i czasy mamy trudne. Jak to w życiu bywa, nie zawsze 
wszystkie plany, z takich czy innych przyczyn, możemy zrealizo-
wać. Lecz czy to zwalnia nas z planowania i ponoszenia ryzyka ? 
Myślę, że nie. Ok.35 mln zł. to kwota przeznaczona na zadania  
inwestycyjne. Część z nich, rozpocznie się w tym roku, bo są to 
zadania wieloletnie, jest jednak 19 zadań inwestycyjnych, które 
chciałbym zrealizować w 2013roku. 


