
INFORMATOR
URZĘDU MIASTA

MYSZKÓW
8/2016

Gdy Wigilijna Gwiazdka zaprosi Was do stołu,

niech zagoszczą miłość, radość i szczęście.

Gdy magiczne drzewko rozbłyśnie  barw tysiącem,

biały opłatek niech przyniesie Wam spokój.

Niech Nowy Rok obdarzy Was  pomyślnością i szczęściem.

Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia

życzy

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Woszczyk

Burmistrz Miasta Myszkowa

Włodzimierz Żak



SZANOWNI PAŃSTWO!

Gdy Nowy Rok prawie puka 
do naszych drzwi nadcho-
dzi pora podsumowań. 
To wydanie Informatora 
poświęcamy temu co 
wysiłkiem wielu osób zrobiliśmy w tym roku,  
a czego mimo szerokich planów nie 
zrealizowaliśmy. 

Rok 2016 należy do udanych. Życzyć sobie trzeba 
by następny był podobny jak nie lepszy. W tym 
roku na inwestycje wydaliśmy ponad 12 mln zł. 
Zmieniamy nasze miasto coraz bardziej. 
Konsekwentna polityka drogowa by mniej łatać, 
a więcej kłaść nakładek asfaltowych przynosi 
widoczne efekty. 
W tym roku odnowiliśmy drogi asfaltowe 
na łącznym odcinku 5 km i utwardziliśmy  
kruszywem lub płytą JOMB prawie 1 km dróg 
gruntowych.

By móc dalej modernizować nasze drogi jesteśmy 
w trakcie realizacji procesu regulacji prawnej  
20 naszych ulic.
Jesteśmy w trakcie montażu kolejnych dziewięciu 
nowych przystanków, których część już stoi, 
kolejne będziemy montować zaraz po Nowym 
Roku.

Z budżetu partycypacyjnego zrealizowaliśmy 
lub jesteśmy w trakcie realizacji  inwestycji na 
800 tys. zł. Jedna z nich z powodu wyższej ceny 
oferty niż 100 zł nie została zrealizowana. Jednak  
w przyszłym roku kwota przeznaczona na 
zadania w budżecie partycypacyjnym została 
podwyższona i będzie wynosić 120 tys. zł dla 
każdej dzielnicy.

Nową elewację zyskał nasz Miejski Dom 

Kultury. Dzięki wykonaniu docieplenia 
oszczędzamy energię cieplną, a zimna do tej 
pory sala  widowiskowa stała się bardzo ciepłym 
pomieszczeniem. W tym roku rozpoczęliśmy 
malowanie pomieszczeń, by zyskały one na 
estetyce. Śledzimy oferty funduszy  zewnętrznych,  
by w przyszłości zrealizować pełną modernizację 
wnętrza Miejskiego Domu Kultury.

Planowanym zamierzeniem było również 
wyeksponowanie mozajek, które wrosły w nasz 
kulturowy krajobraz. Mamy plany by ich elementy 
umieścić na naszych produktach promocyjnych.

W trosce o nasze bezpieczeństwo stale 
doposażamy ochotnicze straże pożarne. 
Dwa nowe wozy bojowe otrzymały jednostki  
ze Smudzówki i Myszkowa.
W tym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy Państwa 
na letni, plenerowy koncert na Dotyku Jury. Odbył 
się on dzięki nowo wybudowanej scenie wraz  
z jej profesjonalnym zapleczem. Otaczające nas 
stawy i drzewa dodają tylko uroku plenerowym 
koncertom, które mamy zamiar kontynuować na 
zakończenie wakacji.

Termomodernizacja kolejnej szkoły, tym razem na 
Nowej Wsi cieszy  zarówno dzieci jak i rodziców. Dla 
nas to efekt wieloletniego, planowanego działania, 
dzięki któremu do termomodernizacji pozostały 
nam już tylko trzy z ośmiu naszych szkół. Na zakup 
pomocy naukowych i wyposażenia naszych 
szkół przeznaczyliśmy w tym roku kwotę  
600 tys. zł. 

Na nowożeńców czeka też odnowiona sala 
ślubów wraz z poczekalnią. Wsłuchując się  
w głosy naszych mieszkańców, którzy pragną 
by ten szczególny dzień miał nie tylko szczególną 
oprawę, a i wyjątkowe otoczenie,  zmieniliśmy 
jego wnętrze.


