PROMOTOR MYSZKOWA 2015
22 stycznia w Miejskim Domu Kultury odbyła
się już XI Gala Promotor Myszkowa. Oprawą
tegorocznej edycji była baśń, światło i muzyka.
Podobnie jak w latach ubiegłych Promotora
prowadzili Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak
i Katarzyna Miklas. Całości dopełniła orkiestra
Myszkovia Band. Wśród gości zaproszonych był
prof. Jerzy Buzek, Posłanka na Sejm RP Halina
Rozpondek, wicewojewoda Mariusz Trepka,
Starosta Dariusz Lasecki, radni powiatowi
i miejscy na czele z przewodniczącymi,
przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, byli
samorządowcy oraz beneficjenci wieczoru czyli
ludzie biznesu, kultury, sportu przedstawiciele
stowarzyszeń.

Sport - w kategorii „Sport” Statuetkę otrzymała
biegaczka, Pani Ewa Kuzior, a wyróżnienie MKS
Myszków
Entuzjasta Myszkowski – tytułem tym
uhonorowano Panią Beatę Jakubiec-Bartnik,
która tytuł zadedykowała swojemu zmarłemu
tacie, znanemu społecznikowi, Panu Januszowi
Jakubcowi. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali
Marian Tylkowski i Wacław Gabryś.
Mecenas Sportu - tytuł ten przypadł w tym
roku Panu Rafałowi Kołakowskiemu za budowę
boiska sportowego w Mrzygłodzie.
Przyjaciel Miasta - tytułem tym Kapituła
uhonorowała prof. Jerzego Buzka

Statuetkami Promotor Myszkowa i dyplomami
w
poszczególnych
kategoriach
zostali
uhonorowani:
Duże i średnie przedsiębiorstwo – statuetkę
otrzymała Firma Z.P.U.H. – Henitom
Kapituła nie przyznała wyróżnień w tej kategorii
Małe i mikro przedsiębiorstwo – statuetkę
otrzymała rodzinna firma Foto Bożek, a
wyróżnienie Cech Rzemiosł Różnych oraz Firma
„Zbyszek” Pan Zbigniew Zaremba
Kultura – w tej kategorii z kolei przyznano dwie
statuetki, bez wyróżnień, dla Orkiestry OSP
Mrzygłód oraz dla Zespołu Jurajskie Igraszki.

Gali dopełnił energetyczny koncert orkiestry
Myszkovia Band i Kasi Moś.
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SZANOWNI PAŃSTWO!
Nowy Rok i nowe zadania.
2016 jawi się nam jako
rok
jeszcze
bardziej
pracowity,
obfitujący
w nowe inwestycje. W roku poprzednim
wydaliśmy na inwestycje 12 mln zł, z czego
zdobyliśmy 3,6 mln zł. środków zewnętrznych,
nie zwiększając zadłużenia miasta. Niewątpliwie
fakt ten to największy sukces ekonomiczny
2015 r. W tym roku mamy zaplanowane
w budżecie 28 mln zł na inwestycje,
a
do
wykonania
szereg
ważnych
zadań.
Będziemy
się
również
starać
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
W planach na 2016 m. in. mamy:
• termomodernizację
Miejskiego
Domu
Kultury, budynków szkolnych na Ciszówce
oraz w Mrzygłodzie,
• kończymy termomodernizację budynku
szkolnego na Nowej Wsi.
• dalszą rewitalizację terenu na Pohulance,
• budowę windy w szkole Nr 5
• budowę mieszkań socjalnych
• modernizację oświetlenia ulicznego by było
ono efektywne energetycznie,
• w dalszym ciągu będziemy poprawiać stan
naszych dróg, zlecimy wykonanie projektów
dot. min. ul.Zamenhoffa, Włodowskiej,
Słowiańskiej,
Siewierskiej,
Budowlanej,
Ogrodowej, drogi przy ZSP Nr 3, ciągu
pieszo- rowerowego łączącego Dotyk Jury
z osiedlem Wierzchowina,
• realizacja dwóch dużych zadań, którymi są
instalacje solarne i fotowoltaiczne
To tylko niektóre z zadań na 2016r.
BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Oprócz wymienionych wyżej zadań będziemy

realizować 10 zadań w ramach głosowanego
w grudniu 2015r. budżetu partycypacyjnego.
W poszczególnych dzielnicach będą realizowane
zadania:

MRZYGŁÓD
Przebudowa – dojazd do boisk sportowych wraz
z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu
ul. Plac Sportowy

CENTRUM
„Osiedla dla dzieciaków”
1. Plac zabaw – skwer nr 3 pomiędzy blokami
nr: 12A i 14 przy ul. Skłodowskiej,
2. Plac zabaw – ul. Sikorskiego, teren pomiędzy
blokami 49 i 51,
3. Plac
zabaw
na
terenie
obecnego
zdegradowanego betonowego boiska na
terenie osiedla ul. Sikorskiego/Skłodowskiej

MRZYGŁÓDKA
Położenie nawierzchni asfaltowej w ul. Sikorka

POHULANKA
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkół Publicznych Nr 2
CISZÓWKA
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej na terenie placu szkolnego
przy ul. Jedwabnej
MIJACZÓW
Park leśny „Michałów” przy ul. Okrzei
BĘDUSZ
1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Będuszu
w ul. Wyzwolenia 68
2. Doposażenie Strażnicy Smudzówka-Będusz
(do zrealizowania w drugiej kolejności,
w kwocie pozostałej z zadania nr 1)
NOWA WIEŚ
Budowa chodnika na odcinku ul. Nowowiejskiej
(od ronda przy przejeździe kolejowym do zbiegu
z ul. Wronią)
PODLAS
Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II

Uwaga azbest!
Uruchamiamy kolejny rok dofinansowania
dla gospodarstw domowych, które likwidują
azbest na swoich posesjach. Zapisów na listę
dokonujemy telefonicznie pod numerem
34/313-26-82 w. 165 lub osobiście w p. 202
Urzędu Miasta (II piętro). Wnioski będą do
pobrania od 15 lutego na naszej stronie
internetowej
www.miastomyszkow.pl
lub
w wersji papierowej również w pokoju 202
UM. Prawidłowo wypełniony wniosek należy
złożyć na Biurze Podawczym w UM do dnia 30
marca br. Wnioski złożone po tej dacie nie będą
rozpatrywane.
Dofinansowanie dotyczy likwidacji azbestu
znajdującego się na budynkach jak również
azbestu zgromadzonego na nieruchomości.
Dofinansowanie nie obejmuje prac już
wykonanych.
„Kiosk z pracą”
Wspólnie z firmą Loyd S.A. uruchomiliśmy „Kiosk
z pracą”, w którym przedstawiane są oferty
pracy. Jeżeli któraś z ofert Państwa zainteresuje
to można pozostawić swój numer telefonu.
Z zainteresowanym skontaktuje się konsultant
ds. zatrudnienia, który przeprowadzi krótką,
niestresującą rozmowę rekrutacyjną. Aplikacje
„Kiosk z pracą” uruchomiliśmy na stanowiskach
komputerowych w Miejskim Domu Kultury,
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz
w MOSiR Myszków.

