Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego
od 21.11. do 30.12.2019r.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
w zakresie gospodarki nieruchomościami
- 2 grudnia zawarto akt notarialny dot. sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej
w Mrzygłódce,
- prowadzone są postępowania wyjaśniające, poprzedzające wydawanie zaświadczeń
o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności, na dzień 11 grudnia wydano 1355
zaświadczeń

oraz

zrealizowano

200

wniosków

w

sprawie

opłat

jednorazowych

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
- wydawane są zaświadczenia dla osób, które wpłaciły opłatę jednorazową za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego, w celu złożenia wniosku do Sądu Rejonowego
w Myszkowie o wykreślenie roszczeń, na dzień 11.12.2019 r. wydano 97 zaświadczeń.
- w programie księgowym WYDRA zakładane są nowe konta dla właścicieli, którzy uzyskali
zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Sporządzane

są

przypisy

dotyczące

opłat

rocznych

i

jednorazowych

opłat

przekształceniowych,
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
- wpłynęło 10 decyzji o nabyciu przez Gminę nieruchomości zajętych pod drogi gminne
dot. ulicy Projektowanej, Jagodzińskiej, Czarnieckiego i Nierada oraz pięć decyzji o nabyciu
w drodze komunalizacji działek drogowych w obrębie Będusza- stanowiących pas drogowy
ul. Błotnej i ul. Labry, części drogi gminnej w ul. Słowackiego i ul. Granicznej oraz części
pasa drogowego w ulicach: Gryczanej, Ziemniaczanej, Grzybowej i Chmielnej,
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
- kontynuowana jest procedura sporządzania III edycji studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta,
- trwają czynności związane z przygotowaniem do ogłoszenia konkursu urbanistycznoarchitektonicznego na rewitalizację centrum miasta, planowany termin ogłoszenia to połowa
stycznia 2020 r.

Referat Zamówień Publicznych
zawarte umowy:
- 29 listopada z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych z Żarek na realizację zadania
„Przebudowa drogi publicznej w ul. Szpitalnej II i III etap”. Zadanie realizowane
w ramach gminnego programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację
odcinków wybranych dróg gminnych II etap”, wartość zadania 2.465.789,27 zł, termin
realizacji 15 sierpnia 2020r., wpłynęło sześć ofert,
- 10 grudnia z firmą „Dragon” s.c. Sebastian Kucharz, Bogusław Dudek z Dąbrowy Górniczej
na

dostawę

do

OSP

Mrzygłódka

lekkiego

samochodu

ratowniczo-gaśniczego

z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody, cena oferty 209.961,00 zł, termin
realizacji –siedem dni od daty podpisania umowy, wpłynęła jedna oferta,
- 12 grudnia z PKS Południe Sp. z o.o. ze Świerklańca na usługę w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Gminy Myszków, wartość umowy 10.352.513,08 zł,
termin realizacji od 01.01.2020 do 31.12.2022 r., wpłynęła 1 oferta (drugie postępowanie),
cena za wozokilometr 5,20 zł (poprzednie postępowanie 6,15 zł),
- 19 grudnia z firmą ABS-Ochrona
dokumentacji

Środowiska Sp. z o.o. z Katowic na wykonanie

projektowo-kosztorysowej

i

specyfikacji

technicznych

wykonania

i odbioru budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dot. budowy drogi
w ul. Rymarskiej, cena oferty 81.918,00 zł, termin realizacji do 29 maja 2020 r., wpłynęły
dwie oferty,
unieważnione postępowania:
- 16 grudnia na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Publicznych Nr 3 , w formule zaprojektuj i wybuduj”, zostało złożonych pięć ofert, każda
z ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie,
wszczęte postępowania:
- na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
dla zadania „Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa - przy
ul. Bocznej”, termin składania ofert minął 16 grudnia, złożono cztery oferty,
- na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru

autorskiego dot. budowy odcinka ul. Topolowej wraz z budową kanalizacji deszczowej,
termin składania ofert minął 23 grudnia, wpłynęły 2 oferty.
- na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dot.
zadania inwestycyjnego „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej,
Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie” w dwóch częściach zamówienia:
a/ cz. 1 dot. budowy mostu nad rzeką Potok Leśniówka w ciągu ul. Mrzygłodzkiej, termin
składania ofert minął 17 grudnia, złożono sześć ofert,
b/ cz.2 dot. budowy kładki dla pieszych nad odnogą rzeki Warty w ciągu ul. Wierzbowej,
termin składania ofert minął 17 grudnia, złożono siedem ofert,
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
- 2 grudnia z firmą P.P.H.U. „Jordan” Piotr Picheta z Myszkowa, wyłonioną w ramach
zapytania ofertowego, została podpisana umowa na usuniecie 24 szt. drzew oraz pielęgnację
20 koron drzew znajdujących się na terenach należących do Gminy Myszków, wartość oferty
7.740 zł brutto, prace zakończono 21 grudnia br.,
- 27 rodzinom wypłacono dofinansowanie w ramach projektu związanego z usuwaniem
wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów na terenie Gminy Myszków,
- w 2019 r. z gminnego programu wymiany pieców węglowych na ekologiczne
z dofinansowania skorzystały 92 rodziny na łączną kwotę 373 tys. zł. W sumie złożono
174 wnioski, 12 z nich wycofano, 7 zweryfikowano negatywnie, a pozostałe będą realizowane
w 2020 r. i latach kolejnych,
- zakupionych zostało 20 ławek z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych na przystankach
komunikacji miejskiej oraz do zainstalowania w nowych miejscach, wartość ławek
8.364,00 zł,
- w ciągu ostatniego miesiąca poprzez zakładkę „Zgłoś usterkę” zgłaszano nieprawidłowości
dot. awarii oświetlenia ulicznego, naprawy dziur w drogach oraz postawienia ławki
przystankowej na ul. Spółdzielczej. Wszystkie zgłaszane usterki zostały na bieżąco
realizowane.
Wydział Rozwoju Miasta
- 19 listopada został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Ergonomia w pracy”.
Wartość dofinansowania 371.910,00 zł, wartość projektu 422.625,00 zł. Wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną,

- 20 listopada zostały zawarte umowy na dofinansowanie zadań:
a/ „Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej
(na odcinku 2151 mb)”, wartość dofinansowania 1.481.873,55 zł (po uwzględnieniu
postępowania przetargowego),
b/ Budowa drogi w ul. Klonowa i Sadowa wraz z kanalizacją sanitarną oraz przebudowa
oświetlenia ulicznego na odcinku 1098 mb”, wartość dofinansowania 2.636.323,03 zł.
- 27 listopada z rąk Ministra Obrony Narodowej odebrałem informację o uzyskaniu
dofinansowania w wysokości 320 tys. zł. w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.
Wartość projektu 400 tys. zł.
- 28 listopada został złożony wniosek o dofinansowanie na projekt „Dotyk Jury przez dotyk
zmysłów - budowa tężni solankowej wraz z terenem aktywizacji mieszkańców”, wartość
dofinansowania 863.288,47 zł, wartość projektu 1.107.681,97 zł. W przygotowaniu jest
wniosek na projekt „Dotyk Jury przez dotyk zmysłów - aktywizacja i integracja
mieszkańców Gminy Myszków”. Termin składania wniosku mija 9 stycznia 2020 r.
- 13 grudnia Śląski Urząd Wojewódzki poinformował nas, że zadanie „Budowa dróg oraz
infrastruktury towarzyszącej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasieckiego”
zostało ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych,
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
INWESTYCJE
Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań
dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa-Katowice, nr 4 relacji
Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie.
- 20 grudnia zostało zawarte wstępne porozumienie pomiędzy Gminą Myszków, a PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące:
a/ likwidacji przejazdów kolejowych kategorii A w ciągu ul. Towarowej km 265,932 linii
kolejowej nr 1 oraz w km 215,500 linii nr 4 CMK w rejonie przystanku osobowego Myszków
- Mrzygłód,
b/ przebudowy ul. Towarowej na odcinku biegnącym wzdłuż linii kolejowej nr 4 CMK wraz
z włączeniem jej skrzyżowania do drogi powiatowej nr 1415-S.
Z porozumienia wynika, że:

- PKP PLK S.A. planują realizację inwestycji jw. w latach 2020-2022,
- gmina z dniem oddania do eksploatacji infrastruktury drogowej przejmie infrastrukturę
w zarządzanie oraz

tytuł prawny do nieruchomości gruntowych i prawo własności

infrastruktury drogowej i zobowiąże się do ponoszenia kosztów zarządzania infrastruktura
drogową.
Droga przy Urzędzie Skarbowym
- 25 listopada odbyło się spotkanie z właścicielem działki, na której miał być zaprojektowany
rów otwarty odprowadzający wody deszczowe z nawierzchni drogi. Właściciel uzależnia
udzielenie zgody na budowę rowu na jego działce od działań gminy mających zapobiegać
zanieczyszczaniu drogi z zakładu betoniarskiego zlokalizowanego na przeciwko jego działki firmy WŁODAR. Podczas spotkania z firmą WŁODAR jej właściciel zobowiązał się do
wybudowania osadników i utrzymywania czystości drogi w sąsiedztwie zakładu. Trwają
dalsze rozmowy pomiędzy właścicielem przedmiotowej działki, właścicielem firmy
WŁODAR i gminą. Właściciel WŁODARA zobowiązał się do zakupu specjalistycznego
sprzętu do czyszczenia asfaltu.
Budowa drogi w ul. Dobrej
- 9 grudnia nastąpił odbiór końcowy zadania
Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz
przebudową oświetlenia ulicznego
- zakończono roboty budowlane związane z budową drogi w ul. Klonowej oraz łącznika
pomiędzy ul. Sadową i ul. Klonową. Z uwagi na dogodne warunki pogodowe wykonawca
rozpoczął roboty budowlane w drodze w ul. Sadowej.
Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej
- zostały skorygowane podziały działek w obrębie Gminy Myszków i Gminy Żarki.
Dokumentacja została odebrana przez gminę, w styczniu planowane jest złożenie wniosku
o wydanie decyzji ZRiD.
Oświetlenie ul. Koziegłowskiej
- 27.02.2018 r. została zawarta umowa z Zakładem Projektowania i Nadzoru mgr inż. Michał
Grudziński z/s z Częstochowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
obejmującej budowę oświetlenia ul. Koziegłowskiej na odcinku DW 789 od przejazdu
kolejowego do granicy z gminą Żarki. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy
31.08.2018r. z uwagi na kwestię warunków i uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich
został aneksem ustalony na 20 grudnia br..

W ramach opracowania dokumentacji projektowej zaistniała konieczność udostępnienia
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w formie odrębnej umowy zawartej
pomiędzy Gmina Myszków, a Starostwem Powiatowym. Zawarcie umowy umożliwiło
projektantowi sporządzenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, które jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. W ramach umowy na wykonanie prac projektowych,
do obowiązków projektanta, należy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ
(Starosta Myszkowski) na wydanie przedmiotowej decyzji ma 65 dni, co skutkuje tym,
że odbiór kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę, gmina uzyska dopiero w pierwszym kwartale 2020 r.
9 grudnia Projektant przekazał gminie decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez
Wojewodę Śląskiego, a obejmującą budowę oświetlenia ulicy Koziegłowskiej w pasie drogi
wojewódzkiej nr 789.
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka
- gmina we własnym zakresie rozpoczęła przygotowania do budowy tężni solankowej. Prace
przygotowawcze polegają na zasypaniu części niecki basenowej ziemią pozyskaną z
korytowania pod drogę w ul. Ogrodowej.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg
gminnych - IV etap. Budowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich.
- trwają roboty budowlane.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg
gminnych – II etap. Droga przy ZSP nr 5
-trwają prace projektowe dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Usunięcie kolizji sieci
elektroenergetycznej związanej z przebudowa drogi osiedlowej ul. Sikorskiego
w Myszkowie przy ZSP nr 5” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa
bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - II etap". Termin
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę
został ustalony od dnia zawarcia umowy do dnia 16 grudnia br.. Z uwagi na przedłużające się
procedury dotyczące uzgodnień projektowanej dokumentacji wykonawca wystąpił z prośbą
o przedłużenie terminu zakończenia zadania. W dniu 11 grudnia

podpisano aneks

zmieniający termin wykonania umowy na dzień 31.03.2020r.
Budowa przepustu w cieku wodnym Stuła w ciągu ul. Bocianiej wraz z montażem
barier ochronnych

- trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obejmującej ,,Budowę przepustu w cieku wodnym Stuła w ciągu ul. Bocianiej wraz
z montażem barier ochronnych”. Wykonawca zgodnie z umową przedstawił Inwestorowi
do akceptacji dwa warianty koncepcji programowo – przestrzennej. W dniu 21 listopada.
została przekazana informacja o wyborze jednego z wariantów. Termin realizacji zadania
upływa 26.05.2020r.
Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta
Myszkowa - Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Wroniej
- 17grudnia wykonawca zwrócił się do Gminy z prośbą o wydłużenie terminu realizacji
zamówienia na wykonanie operatu wodnoprawnego z uwagi na opóźnienia w wydaniu
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym przez Zarząd Zlewni w Sieradzu. W związku
z powyższym, iż opóźnienia te nie wynikają z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
przygotowano aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 28.02.2020 r.
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5
- w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji wykonawca zaplanował
w 2019 r. wykonanie robót rozbiórkowych i rozpoczęcie robót obejmujących budowę
kanalizacji deszczowej na kwotę 20 tys. zł. Przy przekazaniu terenu budowy, które odbyło się
w dniu 05 grudnia. wykonawca poinformował, że z uwagi na zapewnienie ciągłości realizacji
robót budowlanych, które będą miały wpływ na użytkowanie obiektu - cały zakres inwestycji
zostanie zrealizowany w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r.
Rozbudowa sieci wodociągowej – Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja,
Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza,
Zacisze, Towarowa oraz innych miejsc gdzie nie ma dostępu do wodociągu
- trwa realizacja umów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
dla:
a) „Budowy wodociągu w ul. Rymarskiej i Murarskiej
b) „Budowy wodociągu w ul. Paderewskiego”.
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa
- trwa realizacja umów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
dla:
a) „Budowy wodociągu w rejonie ul. Pawiej”,
b) „Budowę wodociągu w rejonie ul. Projektowanej”.

Budowa drogi na odcinku ul. Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła II
a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej
- wykonawca przejął plac budowy, trwa realizacja umowy. Prowadzone są prace
przygotowawcze.
Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej
- trwa realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót dla ww. zadania inwestycyjnego oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania. Ze względu na konieczność opracowania
dokumentacji na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, co nie było ujęte w zakresie
umowy, został zawarty aneks do umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy
do dnia 20.05.2020r.
Nowy wizerunek ul. Chmurnej
- w dniu 19.12.2019 r., zgodnie z zapisami umownymi, upłynął termin odbioru końcowego
zadania inwestycyjnego. Wyznaczono nowy termin odbioru końcowego na 30.12.2019 r.
Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa
- termin wykonania przedmiotu zamówienia upłynął 16.12.2019 r. Wykonawca nie dotrzymał
terminu.
Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa polegające na Przebudowie
drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi gminnej ulicy Gruchla w Myszkowie
- 6 grudnia dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Wartość wykonanych robót
budowlanych: 167.966,51 zł.
BIEŻĄCE UTRZYMANIE
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz
wykonanie nakładek bitumicznych w 2019 roku
- 16 grudnia dokonano odbioru końcowego zadania remontowego. Wartość wykonanych
robót 1.411.723,98 zł.
Remont chodników
- 18 listopada dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na naprawie fragmentów
alejek na skwerze przy ul. Kwiatkowskiego w Myszkowie. Wartość wykonanych robót:
24.576,35 zł,
- 6 grudnia dokonano odbioru końcowego prac remontowych chodnika w ciągu ul. Leśnej
oraz przy Przedszkolu nr 1 (ul. Sucharskiego) w Myszkowie. Wartość wykonanych robót:
99.999,47 zł.

Przywrócenie w części poprzedniej organizacji ruchu na drogach od ulicy Kościuszki
- 6 grudnia firma Reznak Sp. z o.o. z/s z Opola zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu
realizacji umowy do 30.03.2020 r. z uwagi na długi okres toczącego się postępowania
w sprawie uzgodnienia dokumentacji potrzebnej do realizacji ww. zadania.
Uporządkowanie działek przeznaczonych pod drogę w ul. Ceramicznej w Myszkowie
- 4 grudnia zawarto umowę z firmą Elektro-Trans-Bud Robert Sokół na wykonanie robót
budowlanych polegających na uporządkowaniu działek przeznaczonych pod drogę
w ul. Ceramicznej (gruntowy odcinek drogi prowadzący od ul. Ceramicznej o nowej
nawierzchni bitumicznej do ul. Malinowej), tj. demontażu istniejącego ogrodzenia, bramy
i furtki, które to elementy zawężały istniejąca drogę. Wartość umowy: 4.305,00 zł.
W umownym terminie tj. w dniu 16 grudnia został przeprowadzony odbiór końcowy
wykonanych robót.
BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Park Leśny MICHAŁÓW
- roboty obejmujące montaż elementów ścieżki edukacyjnej został zakończone, 20 grudnia br.
odbył się odbiór końcowy realizacji robót.
Wymiana dachu na garażu strażnicy OSP Nowa Wieś
- prace obejmujące wykonanie pokrycia dachu zakończyły się, 23 grudnia br. nastąpił odbior
końcowy.
Docieplenie budynku remizy OSP Smudzówka
- 5 grudnia przeprowadzono odbiór końcowy robót budowlanych. Wartość wykonanych robót
79.876,20 zł.
Plac zabaw dla Malucha przy Przedszkolu nr 4
- 10 grudnia z wynikiem pozytywnym zakończył się odbiór końcowy zadania
inwestycyjnego. Plac zabaw został oddany do użytkowania. Wartość wykonanych robót
budowlanych: 149.900,10 zł.
Wykonanie 14 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń
- z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwoleń wodnoprawych wydawanych przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni Sieradz - dotrzymanie
umownego terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę - firmę Heko . z o.o.
z/s w Poznaniu jest niemożliwe. W związku z powyższym mając na uwadze przyczynę
opóźnienia realizacji przedmiotu umowy niezależną od Wykonawcy został zawarty aneks
przedłużający termin wykonania 14 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń

wodnoprawnych do dnia 30.12.2019 r. Na chwilę obecną wydanych zostało 7 pozwoleń
wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta
Myszkowa. Uzyskanie pozostałych 7 pozwoleń wodnoprawnych jest w toku.
Inne
Kolejne 4 kamery zostały zamontowane w ramach monitoringu miejskiego. Jedna z nich ma
możliwość zczytywania numerów rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających do Myszkowa.
Obecnie jest 29 kamer monitoringu.
6 stycznia o godz. 16:00 zapraszam Państwa na Koncert Kolęd, który odbędzie się w Kościele
pw. Narodzenia NMP na Mijaczowie.

