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NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Muzycznej 
I stopnia, Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Pińczycka, 
na Będuszu. Badanie przydatności, odbywa się 
w każdy wtorek i środę (w szkole w Będuszu) od 
g. 1400 i potrwa do 31 maja.  
Proponowane instrumenty: skrzypce, fortepian, 
gitara, trąbka, klarnet, saksofon, fl et, perkusja 
i instrumenty perkusyjne.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie 
www.sp7myszkow.strefa.pl
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli 
p. Andrzej Nowak, tel: 660 563 233

ZAPROSZENIA
Okres wiosenny sprzyja wspólnym rozrywkowym 
przedsięwzięciom, dlatego też serdecznie Państwa 
zapraszam na:

„Piknik Rodzinny w bezpiecznym Eko-Myszkowie”. 
Impreza odbędzie się 1 czerwca od g. 1300 na placu 
przed Domem Kultury, wzdłuż ul. 3 Maja oraz boisku 
ZSP Nr 3

15 czerwca odbędzie się XXXV Bieg Pięciu 
Stawów. Zgłoszenia, drogą elektroniczną, 
przyjmowane są do 11 czerwca. Więcej informacji 
na www.mosirmyszkow.pl. Zapraszam do biegania.

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zaprasza 
na  indywidualną lub 
grupową naukę pływania. 
Zajęcia prowadzi p. Andrzej 
Karnicki, a bilety w cenie 30 zł. 

(indywidualny) i 20 zł. ( grupowy) są do kupienia w kasie 
MOSiR-u. Przypominam, że w tym przypadku obowiązuje 
również karta „Nasza duża rodzina” i 50% zniżka. 
Więcej informacji na www.mosirmyszkow.pl
 
SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
Jak co roku zapraszam Państwa na spotkania. Poniżej 
podaję harmonogram. Gdyby ewentualnie zdarzyła się 
zmiana terminu, to z odpowiednim wyprzedzeniem będę 
Państwa informował. Informacje znajdą się w prasie, 
na naszej stronie internetowej, telebimie.
Na pół godziny przed każdym spotkaniem, pracownicy 
UM będą przyjmować Państwa uwagi i spostrzeżenia.

• Centrum - 28.05, g.1800, sala widowiskowa MDK
• Będusz - 29.05, g.1800, remiza OSP
• Nowa Wieś - 2.06, g. 1800, remiza OSP
• Pohulanka - 4.06, g.1800, ZSP Nr2
• Mrzygłódka - 9.06, g.1800, remiza OSP
• Mrzygłód - 11.06, g. 1800, remiza OSP
• Mijaczów - 12.06, g.1800 ZSP Nr1
• Podlas - 16.06, g.1800, sala w SANiKO
• Ciszówka - dn. 18.06, g.1800, SP Nr 4

 
Zapraszam na spotkania!

Wydawca:
URZĄD MIASTA MYSZKOWA
42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. 34 / 313 26 82, fax 34 / 313 50 29
email: urzad@miastomyszkow.pl

www.miastomyszkow.pl



SZANOWNI PAŃSTWO
Majowy numer Informatora 
zawiera szereg informacji na 
temat bieżących inwestycji. 
Pogoda nam sprzyja, toteż ich 
realizacja odbywa się zgodnie 
z planem. Chociaż do lata jest 
sporo czasu, to pragnę już dzisiaj zaprosić Państwa na 
Dni Myszkowa (5-6 lipca). W tym roku scenę ustawimy 
w centrum miasta, na naszym nowym terenie, po  
PKS-ie.  W maju, odbywają się przesłuchania, do 
pierwszej  w naszym mieście, Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia. To tylko skrót informacji. Resztę 
prezentuję poniżej.      

INWESTYCJE BIEŻĄCE
W Zespole Szkół Publicznych nr 5 trwają prace 
termomodernizacyjne. Po wymianie okien i zmianie 
elewacji, przystąpiliśmy do demontażu wewnętrznej 
instalacji c.o.

W ul. Spółdzielczej trwają prace budowlane przy realizacji 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, które pragniemy 
zakończyć z końcem lata. Dłużej potrwają roboty  
w ul. Strażackiej. Prace te prowadzimy, realizując zadanie 

„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej – III 
etap”.

W ramach programu „Radosna szkoła” będziemy 
budować nowy plac zabaw, na terenie SP-4 na Ciszówce. 
To już siódmy taki plac zabaw wybudowany z zadania 
„Radosna szkoła”.

Cały czas trwają roboty przy tworzeniu nowej przestrzeni 
publicznej na Pohulance. W kwietniu przebudowaliśmy 
mnicha przy ul. Granicznej oraz zlikwidowany został 
stary dopływ zasilający dawną nieckę basenu.  

81 nowych zestawów komputerowych wraz  
z Internetem trafi do kolejnych naszych mieszkańców,  
a siedem do dwóch świetlic środowiskowych. Realizację 
tego etapu zakończymy do 12 czerwca. W ostatnim 
okresie podpisaliśmy kolejną umowę, na kolejne 100 
zestawów, które otrzymają nasi mieszkańcy. Ten etap 
zakończymy z końcem września. Program jest całkowicie 
finansowany ze środków zewnętrznych. W sumie, prawie 
300 zestawów komputerowych (drukarka i Internet) 
będzie użytkowanych przez naszych mieszkańców,  
a już prawie 200 zestawów służy naszym dzieciom  
w szkołach, świetlicach środowiskowych czy bezpłatnych 
kawiarenkach internetowych.  

Informuję, że kolejnych 100 zestawów solarnych trafi 
do naszych mieszkańców. Zadanie realizowane jest  
na takich samych zasadach jak poprzednia edycja  
i zostanie zakończone do końca czerwca.

Kolejne  ulice  w mieście zyskały nowe nakładki.  W tym 
roku położyliśmy je na ulicach: Dworska ( I etap), Piękna, 
Wyzwolenie (II etap), Smudzówka, Pogodna, Jaworznicka. 
Prowadzone są również roboty na drogach gruntowych.   

Nowoczesne i estetyczne - takie właśnie są nowe wiaty 
i przystanki komunikacji miejskiej, które zaczynają 
pojawiać się  w Myszkowie. W pierwszej kolejności, 
montujemy je na ul. Dworskiej, Pięknej, Włodowskiej, 
Sikorce i Osińskiej Górze.  Do końca czerwca, na terenie 
miasta pojawi się łącznie 15 nowych wiat i przystanków.  
Po  jednolitych autobusach, przystanki są kolejnym 
elementem spójnej strategii promocyjnej miasta  
z której zaczynają brać przykład duże metropolie 
naszego województwa. Nasze przystanki są jednymi  
z ładniejszych w Województwie Śląskim.


