PROJEKTY SPOŁECZNE

• stworzenie programu wspierającego myszkowskie  
rodziny wielodzietne karta „ Nasza duża rodzina” oraz
przystąpienie do programu prezydenckiego „Karta
Dużej Rodziny”,
• powołanie Rady Biznesu jako ciała doradczego
z grona  myszkowskich przedsiębiorców,
• „Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość” – projekt
dla uczniów naszych szkół pozwalający rozwijać
zainteresowania. W projekcie wzięło udział 1973
uczniów w wieku od 6-16 lat oraz 115 nauczycieli.
Wartość projektu ponad 1,33 mln zł, sfinansowany
w 100%.
• „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek
oświatowych
oraz
rodzin
zagrożonych
wykluczeniem”- ok. 300 mieszkańców, 27 jednostek
gminnych, trzy darmowe kawiarenki internetowe dla
naszych mieszkańców. Projekt w 100% sfinansowany
ze środków zewnętrznych.
• „Indywidualizacja nauczania formą wspierania
osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół
podstawowych „ – ponad 500 dzieci, w 100%
dofinansowany
• solary - 661 gospodarstw domowych   ma dzisiaj
instalacje solarną. Wartość całego projektu to
6.152.352,17zł., a otrzymane dofinansowanie do
jednego gospodarstwa domowego wynosiło   85%
wartości projektu.
• program usuwania   wyrobów azbestowych
z budynków mieszkalnych i obiektów należących
do Gminy w latach 2011-2014r skorzystały 142
gospodarstwa domowe
• program ograniczenia niskiej emisji, dofinansowanie
wymiany pieców c.o.
• poprawa jakości autobusów miejskich oraz budowa
nowych  przystanków.

SPÓJNA PROMOCJA

• miasto zyskało nowe logo i hasło „Myszków rozwija
możliwości’
• znak miasta umieszczony na koszulkach, materiałach
promocyjnych, małej architekturze,
• autobusy miejskie mają nie tylko podwyższony
standard lecz spójny wizerunek,
• przystanki autobusowe to   nowa, estetyczna mała
architektura,
• przystąpienie Gminy Myszków do Związku Gmin
Jurajskich,

• nowa strona internetowa z nowymi funkcjami dla
mieszkańców jak zgłaszanie usterek, newsletter,
powiadamianie SMS-em.

PROJEKTY RÓŻNE

• uruchomienie dla mieszkańców, w porozumieniu
z Międzypowiatowym  Bankiem Spółdzielczym,  trzech
bezpłatnych punktów   przyjmowania opłat,
• wydłużenie pracy Urzędu Miasta do g. 17.30 (wtorki),
• wprowadzenie indywidualnych kont podatników,
• skuteczny monitoring wpływów z podatków,  
• przebudowa linii instalacji elektrycznych wraz
z modernizacją  wewnątrz budynku  UM,
• modernizacja Sali Ślubów i Sali Sesyjnej.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Dziękuję Państwu za cztery lata wspólnych działań,
mając w pamięci również Tych, których już dziś nie
ma wśród nas.
Wspólna praca na rzecz Miasta Myszkowa jest dla
mnie wyzwaniem, któremu zawsze starałem się
sprostać.
Startującym w wyborach życzę sukcesów,
a Wszystkim Państwu wszelkiej pomyślności.
							
Włodzimierz Żak
Burmistrz Miasta Myszkowa
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Szanowni Państwo!

• budowa odwodnienia na  odcinku drogi w ul. Ceramicznej,
• budowa
kanalizacji
do
podłączenia
budynków
wielorodzinnych ( I etap),
• budowa parkingów   przy ul. Granicznej, ul. Sucharskiego ,
ul. 3 Maja,  ul. 1 Maja, Kościelnej,
• budowa i montaż nowych witaczy przy głównych wjazdach
do miasta.
• wyposażenie miasta w tablice informacyjne oraz   tablice
z nazwami ulic.  
• 13 %  dróg gminnych ma przeprowadzoną regulację prawną.

Przez okres ostatnich dwóch lat,
na łamach Informatora,   pisałem
o projektach dotyczących naszego
miasta i   jego mieszkańców. Dzisiaj,
pragnę podsumować cztery lata
kadencji . Były  one niezwykle owocne
w dokonania władzy uchwałodawczej i wykonawczej Myszkowa.
Zawsze podkreślałem, że tylko wspólne działanie   Burmistrza
i Rady Miasta daje szansę na sukces.   W sumie, podjęto 422
uchwały na 46 sesjach Rady Miasta. Jednogłośnie uchwalono
380 uchwał, a niejednogłośnie 42. Nie podjęto 3 uchwał.  
Patrząc wstecz, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć,
że był to dla nas wszystkich okres wielu działań. Dlatego też
pragnę wyrazić moje podziękowania za współdziałanie dla Rady
Miasta, dziękuję załogom jednostek podległych , spółek i ich
pracownikom, pracownikom UM.     Szczególne podziękowania
kieruję do mieszkańców   za cierpliwość w chwilach różnego
rodzaju utrudnień.  

REMONTY NAWIERZCHNI

NASZE OSIĄGNIĘCIA

OŚWIETLENIE

W latach 2010-2014 zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 55
mln zł. , z czego ponad 44 mln zł.  to środki pomocowe, pożyczki
i umorzenia,   które   na poszczególne zadania rozkładają się
w następujący sposób:
• drogi - 5 mln zł,
• gospodarka wodno-ściekowa - 10,6 mln zł,
• ekologia - 16,2 mln zł,
• strefa ekonomiczna - 4,55mln zł,
• sport i rekreacja - 2,6 mln zł,
• projekty społeczne - 4 mln zł,
• projekty edukacyjne - 1,26 mln zł.  

INWESTYCJE 2010-2014

• zakup placu po PKS-ie – tworzenie nowej przestrzeni
publicznej dla miasta,
• zakup 6ha działki przy ul. Gruchla- utworzenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
• przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną
w ulicach: Leśnej, łącznik ul. Polnej z Kochanowskiego,
Jedwabnej,
Modrzejowskiej,
Kolejowej,
3
Maja
(wraz z budową oświetlenia ulicznego), 1 Maja.
• likwidacja mieszkania w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem
na cele obsługi mieszkańców.

BUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG

• ul. Kościelna, Myśliwska, Zajęcza, Sarnia, Lisia, Rysia, droga
przy Przedszkolu nr 2, droga łącząca
• ul. Batalionów Chłopskich i Wyzwolenia,
• budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1i 3 Maja – Rondo Flagi
RP,  
• zagospodarowanie terenów  wokół MDK,

• nowe nakładki n a ulicach: Włodowska, Partyzantów,
Jana Pawła II, Wyzwolenia, Kopernika, droga osiedlowa
w ul. Sikorskiego, przy ZSP Nr 5, Zamenhoffa,
Smudzówka, Pogodna i Jaworznicka, Skłodowska
i Polna,
• płyty typu IOMB na drogach gruntowych w ul. Świerkowa,
Olszowa, Jagiellońska, Akacjowa, Miedziana, Bociania
i Mokra, Sosnowa i Kraszewskiego.
• jednym z elementów infrastruktury drogowej jest
oświetlenie i w tym zakresie dokonano poprawy istniejących
warunków poprzez dobudowy oświetlenia w drogach:
Sowia, Bory, Leśna, Jaskółcza, Krasickiego, Jana Pawła,
Kwarcowa, Błękitna, Folwarczna, Smudzówka, Pszenna,
Błotna, Kochanowskiego, Piaskowa, Armii Krajowej,
Mała Szpitalna, Słowackiego, Siewierska, Nadrzeczna,
Modrzejowska, Miedziana, Różana, Rymarska, Dorodna,
Zajęcza, Cmentarna, Szpitalna, Sadowa, Nowowiejska,
Słoneczna, Ogrodowa - łącznie dobudowano 44 szt. opraw.
Aktualnie trwają roboty budowlane dotyczące budowy
wydzielonego oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów
na odcinku od ul. 8 Marca do Powiatowego Urzędu Pracy
oraz w ul. Okrzei i ul. Hubala. Planowane jest dobudowanie
kolejnych nowych 54. szt. opraw.

INWESTYCJE ZWIĄZANE
I GOSPODARKĄ WODNĄ

Z

KANALIZACJĄ

• kanalizacja sanitarna w ciągu drogi powiatowej
ul. 1 Maja od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej,
• „Uporządkowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
w
Myszkowie
I
etap,   kanalizacja
sanitarna
w ul. Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza,
• budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z nową
nakładką i chodnikami w ul. Kolejowej,
• „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej   II etap,
kanalizacja sanitarna w ulicach: Korczaka, Lotnicza,
Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa,
Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej
w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotniczej,

• „Uporządkowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
III etap, kanalizacja sanitarna w ul. Średnia, Górna,
Kamienna,
Piaskowa;
kanalizacja
deszczowa  
i sanitarna w ul.   Stalowa, Miedziana, Strażacka, Wąska,
Polna, Pożarowa, Kwiatkowskiego, Spółdzielcza, (III etap  
w trakcie realizacji, zakończenie 2015r.)
• budowa przepustu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej
od ul. Folwarcznej do ul. Jesionowej,
• regulacja   odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  
oraz budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej,
• budowa przepustu w ul. Dworskiej,
• budowa kładki na rzece Warcie w ul. Kościuszki.
Załącznik inwestycyjny w roku 2010 obejmował 52 pozycje,
z tego 4 pozycje zakupów inwestycyjnych, zatem planowanych
było 48 inwestycji. Z inwestycji, które były uwzględnione
w budżecie poprzedniej kadencji, do chwili obecnej
zrealizowaliśmy 22, dziewięciu nie zrealizowaliśmy. Niektóre
wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne to tzw. zadania
„dyżurne” wprowadzone przed 2010 r., a okres ich realizacji
jest przesunięty często ze względu na brak środków lub inne
perturbacje inwestycyjne. Niektóre z „dyżurnych inwestycji”
wymagają współpracy z innymi jednostkami np. Zarządem
Dróg Wojewódzkich od których decyzji zależy termin realizacji.
Przykładem tego jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze
wojewódzkiej (ul. Wolności), które w załączniku inwestycyjnym
znajduje się od 2002 roku. Do realizacji pozostało 5 takich
zadań.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że w trakcie trwania kadencji
zostało wprowadzonych 29 nowych inwestycji, z czego 22
zostały już zrealizowane i zostaną rozliczone do końca 2014 r.

OŚWIATA I REKREACJA

• utworzenie oddziałów specjalnych: dla dzieci z autyzmem
oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
• utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia ,
• termomodernizcja  ZSP Nr 1 i Nr 5,
• wymiana azbestowego dachu na budynku Przedszkola Nr 3,
• remonty bieżące we wszystkich szkołach i przedszkolach  
należących do Gminy,
• budowa zespołu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”
przy ZSP Nr 1, SP 6 w Nowej Wsi oraz przy ul. Plac Sportowy
w Mrzygłodzie,
• budowa lodowiska „Biały Orlik” przy ZSP Nr 1,
• budowa placów zabaw w ramach programu „Radosna
Szkoła” przy ZSP Nr 1,2,4,5 oraz SP 6 i 4,
• budowa skateparku przy ZSP Nr 3,
• przebudowa
skweru
przy
Al.
Wolności
„Skwer
Przedsiębiorców”.
• uporządkowanie terenu na Pohulance pod przyszły obszar
rekreacyjny.

