UNIWERSYTET DZIECIĘCY – KONTYNUACJA

Ponad 150 słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego otrzymało
w czerwcu indeksy. Nie możemy pozwolić, by proces
nauki został przerwany. Dlatego też w roku akademickim
2015/2016 będziemy kontynuować tę ważną edukację.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która
realizuje ten projekt, w nowym roku akademickim
rozszerzyła ofertę o warsztaty fakultatywne. Odbywać
się one będą poza wykładami, w małych 15-20 osobowych
grupach. Nowością tegorocznego akademickiego roku
będzie Uniwersytet Młodzieżowy, na którym swoje
zainteresowania z inżynierii i ekonomii poszerzą
zainteresowani tymi tematami gimnazjaliści. Więcej
w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej
www.miastomyszkow.pl oraz na stronie Wyższej Szkole
Biznesu w Dąbrowie Górniczej www.wsb.edu.pl

ZAPROSZENIE

Jak co roku, w ostatnią sobotę sierpnia, Stowarzyszenie
Podlas, sponsorzy oraz Gmina Myszków zapraszają
Państwa na imprezę „Pożegnanie lata”. Będą jak
zwykle „Wielkie Pieczonki”- mam nadzieję, ze ich
aromat przyciągnie mieszkańców z najodleglejszych
zakątków miasta, występy
naszych najmłodszych
ze Studia Muzyki Tomka Motylewskiego z MDK oraz
na koniec wielka zabawa taneczna. W drodze na Podlas
będziecie Państwo korzystać już z nowego chodnika w
ulicy Jana Pawła II.
W imieniu Stowarzyszenia Podlas oraz własnym Zapraszam!
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SZANOWNI PAŃSTWO!
Bardzo chciałbym
zachęcić
Państwa
do
wspólnej
akcji.
Nietypowej o tyle, że wprawdzie
zwycięzca jest jeden lecz zyskuje
wielu.
„ Myszków rozwija
możliwości – dzięki mieszkańcom,
dbającym o ekologiczne wartości”- pod takim hasłem
ogłosiliśmy konkurs ekologiczny. Każdy mieszkaniec
Myszkowa może wziąć w nim udział pod warunkiem, że do
30 września zgłosi swój akces. Na ulotkach które Państwo
otrzymaliście widnieje karta zgłoszeniowa. Należy ją
odciąć, wypełnić i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu
Miasta. Wymogi zawarte w konkursie to gro rzeczy, które
na co dzień wielu z Państwa wykonuje. Chcemy nagradzać
tych, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do
poprawy wizerunku naszego miasta. Zachęcam. Nagrodą
jest dobrej klasy telewizor oraz nasze czyste i piękne
miasto.

Krajowej, Folwarczna, Błotna, Tuwima, Grabowa,
Zielona, Ziemniaczana, Porębska, Chmurna, Ogrodowa).
Mechaniczne
profilowanie
wraz
zagęszczeniem
wykonaliśmy na ul. Ceramicznej (od Jana Pawła I) i na
terenie ul. Millenium. Nową nawierzchnię zyska ulica Ptasia
i Sosnowa, a w dalszej kolejności Kwarcowa i Parkowa.
W sumie, na wszystkie rodzaje robót na drogach
gminnych przeznaczyliśmy ok. 6 mln zł.

Miło słyszeć , że nasz nowy, sportowo-rekreacyjny obiekt
„Dotyk Jury” na Pohulance spełnia Państwa oczekiwania.
Świadczy o tym „oblężenie” wszystkich boisk i stanowisk
sportowych. Okazuje się, że wakacje w mieście mogą
być również przyjemne. Lecz to dopiero pierwszy
z etapów dużego projektu. Koszt zrealizowanego zadania
to ponad 3 mln. zł., z czego, ze środków zewnętrznych
(kwota dofinansowania to 2 835 883,92), uzyskaliśmy 85%
dofinansowania. Przetarg na to zadanie wygrała firma
POL-REM, która nie tylko zmieściła się w wymaganym
czasie czyli do 30 czerwca, ale wykonała całą robotę
z należytą starannością.

Trwają prace remontowe w szkołach i przedszkolach.
Największym z tegorocznych przedsięwzięć remontowych
jest wymiana dachu nad salą gimnastyczną w ZSP
Nr 2 oraz wymiana parkietu na sali gimnastycznej w SP
na Ciszówce. W pozostałych placówkach odbywa się min.
malowanie klas, cyklinowanie podłóg, remont łazienek,
remont kuchni i jadalni, naprawa ogrodzenia, częściowe
remonty instalacji kanalizacji i co, adaptacja pomieszczeń
na łazienki oraz wiele innych, drobnych lecz niezbędnych
napraw, przed powrotem dzieci do szkół i przedszkoli.
W tym roku przeznaczyliśmy na te zadania ponad
500 tys. zł.
Lato to czas urlopów ale i remontów. Jak co roku, kilka
kolejnych ulic zyska nową nawierzchnię. Wiosną,
w drugim etapie dokończyliśmy nakładkę asfaltową na
ul. Dworskiej. Trwają roboty w ul. Waryńskiego i Pięknej,
ulice zyskają nowe nakładki i chodniki. Również nowy
wizerunek zyska ul. 8 Marca. Rozpoczęły się roboty
w ul. Traugutta, a zakończyły na ul. Poniatowskiego.
W „kolejce” czeka ul. Kr. Jadwigi. Trwają prace na Rynku
w Mrzygłodzie.
Ponadto, zostaną położone
nowe nakładki na ulicach: Prusa oraz w części na
ul. Czarnieckiego. Uzupełniamy ubytki asfaltowe. Na 10
drogach gruntowych wykonaliśmy ręczne uzupełniane
ubytków z mechanicznym zagęszczeniem (ulice: Armii

BASEN

Po wymianie pokrycia dachowego oraz remontu ciągu
wentylacyjnego od 1 września zapraszam ponownie do
korzystania z obiektu.

