Znikają bezimienne ulice

Montujemy też nowe tablice na ulicach, które ich nie miały.
Robimy to własnym sumptem, by było oszczędniej, toteż
proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, a wszystkie nasze ulice
będą miały własną wizytówkę.

By kosz na BIO był czysty

Mam dla Państwa propozycję. Myślę, że powoli, może
nawet bardzo powoli, ale uczymy się segregacji śmieci oraz
ich odbioru. Proponuję konkurs. Jeżeli dane gospodarstwo
domowe do 20 stycznia 2014, uiści opłatę z góry, za
pół roku lub rok, to otrzyma od nas stojak na worki do
segregacji śmieci. Natomiast już od listopada będzie
można, bezpłatnie, pobrać sobie biodegradowalne worki na
odpady kuchenne i spożywcze. Myślę, że ten produkt ułatwi
segregacje odpadów BIO. Dla zabudowań jednorodzinnych
będą to worki o pojemności 20l., a dla mieszkańców bloków
o pojemności 8l.

Przeterminowane leki

Odpowiadając na sugestie mieszkańców, dotyczących
składowania przeterminowanych leków, zaprosimy
do współpracy chętne apteki, które zgodzą się by utworzyć
w nich punkty zbiórki leków. Koszty związane z utylizacją
i odbiorem przeterminowanych leków, pokrywać będzie
Gmina. O wynikach rozmów, poinformuję Państwa po ich
zakończeniu.

Pomóc bezrobotnym

Wielkogabarytowe odpady

W listopadzie, będą się Państwo mogli pozbyć odpadów
wielkogabarytowych. Na koszt Gminy, jak co roku, ustawimy
kontenery na odpady. Harmonogram i lokalizację podaję
poniżej.
18 listopada 2013 rok
1. Rynek Mrzygłód – godz. 900-1400
19 listopada 2013 rok
1. OSP Nowa Wieś – godz. 900-1145
2. OSP Będusz – godz. 1200-1445
20 listopada 2013 rok
1. Teren utwardzony przy skwerze za skrzyżowaniem
ul. Piłsudskiego z ul. Leśną w kierunku ul. Wolności
– godz. 800- 1145
2. Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Jedwabnej 93
- godz. 1200-1445
21 listopada 2013 rok
1. Parking vis a vis MFNE przy ul. Partyzantów
– godz. 900 - 1400
22 listopada 2013 rok
1. Parking vis a vis MOSIR w Myszkowie – godz. 800- 1145
2. Parking przy ul. Hubala - godz. 1200-1445
Odpady wielkogabarytowe można również oddać
w punkcie P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. ul. B. Prusa 70 przez cały
okres trwania zbiórki w godz. 700 - 1900

Objazdy 1 Listopada

W Dniu Święta Zmarłych będą obowiązywać nas objazdy.
Każdego roku są one takie same tzn. w Mrzygłodzie,
ul. Cmentarna stanie się w tym dniu ulicą jednokierunkową
z wjazdem od ul. Królowej Jadwigi. Przy dużym cmentarzu,
zamknięta zostanie ul. Sikorskiego od ul. Kościuszki do
ul. M.C. Skłodowskiej.
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Kolorowe gadżety w całości zostały sfinansowane z budżetu
miasta.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Rozpoczął się nowy rok szkolny,
dlatego
też
tematyka
tego
informatora w dużej mierze
poświęcona jest temu, co robimy
dla naszych pociech. Lecz jesień to także dzień odzyskania
niepodległości, Święto 11 Listopada, na obchody którego
chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Mimo
listopadowej szarugi, dla nas Polaków to Święto radości
i chciałbym by było tak obchodzone. Rozpoczniemy Mszą
Św. w Kościele św. Stanisława, a później obiecuję Państwu
już same niespodzianki. Zapraszam do uczczenia kolejnych
urodzin Polski.

Nowe oblicze

Sześć placów zabaw, na osiem funkcjonujących szkół,
to całkiem ładny, rekreacyjny wynik. Zadanie to mogliśmy
realizować dzięki programowi „Radosna szkoła”, który
zakładał 50% dofinansowania. Dzieci mają radość, a Gmina
nie musiała finansować zadania w 100%.

Nie zamykać, a tworzyć

By nie zamykać takich szkół jak „czwórka” na Ciszówce
czy „siódemka” na Będuszu, poszukiwałem różnych
rozwiązań. Jednym z nich jest stworzenie oddziału dla
dzieci autystycznych. Począwszy od września tego roku,
nasze dzieci nie muszą już być wożone do Częstochowy.
Mają własny oddział w Szkole Podstawowej Nr 4. Dla tych,
którzy wyrazili chęć dowozu dzieci niepełnosprawnych
do szkół z oddziałami integracyjnymi czyli do SP Nr 3 i 5 oraz
oczywiście do SP-4, zorganizowaliśmy dowóz samochodem
z MDK.

Bezpieczny pierwszak i nie tylko
„Piątka” to już trzecia ze szkół, która w przeciągu przyszłego
roku zyska nowe, kolorowe i przyjazne dzieciom oblicze.
12 września przekazaliśmy plac budowy. Za rok, będzie to
całkiem inna szkoła.

Także zabawa
Co roku, Referat Promocji, Kultury i Sportu UM wraz
ze Strażą Miejską prowadzą lekcje edukacyjne na temat
bezpiecznej drogi „ do i z” szkoły. Programem obejmowani
są głównie pierwszoklasiści. W tym roku, rozszerzyliśmy
projekt aż do klas szóstych. Tak jak było w latach
poprzednich, edukacyjnymi spotkaniami objęte zostaną
klasy pierwsze, natomiast klasy II-VI otrzymają edukacyjny,
kolorowy plakat oraz film edukacyjny. Dla każdego ucznia
szkoły podstawowej mamy plan lekcji i odblask z logo miasta.

Drogowskazy

80 takich pięknych tablic, jeszcze tej jesieni zostanie
zamontowanych na wjazdach do miasta oraz w samym jego
centrum. Każdy mieszkaniec w swoim mieście porusza się
„z zamkniętymi oczami”. Zamontowane drogowskazy
otworzą oczy przyjezdnym, którzy już nie będą musieli po
omacku szukać takiej bądź innej instytucji. Myślę, że oprócz
funkcji informacyjnej spełniać będą czysto estetyczną
funkcję.

