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Szanowni Państwo! 
 
      Miesiące czerwiec i lipiec to miesiące rozpoczynające przerwę wakacyjną w szkołach. 

Dla dzieci to czas zasłuŜonego odpoczynku i zabawy dla pracowników Urzędu i gminnych 

jednostek to normalny czas pracy. W duŜym skrócie postaram się Państwu przedstawić    

główne osiągnięcia jakich dokonaliśmy w dwóch ostatnich miesiącach lub wydarzenia w 

których braliśmy udział.  

       3 czerwca z inicjatywy Agencji Rozwoju Mazowsza, Urzędu Marszałkowskiego                      

i mojej odbyła się konferencja pn. „Rozwój ICT w samorządach województwa 

mazowieckiego”. Spotkanie było kolejnym krokiem przybliŜającym nas do zrealizowania 

śmiałego projektu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu wszystkim 

mieszkańcom Mazowsza Mazowieckiego tym naszej gminy.  

     Tego samego dnia rozpoczęły się równieŜ obchody 60. rocznicy działalności biblioteki 

publicznej w Wyszkowie. Była to okazja do podziękowań wszystkim pracownikom 

biblioteki i osobom z nią związanych za codzienną trudną pracę na rzecz rozwoju 

lokalnego Ŝycia społeczno-kulturalnego. Ukoronowaniem uroczystości był występu 

Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T.Sygietyńskiego. 

      Po bardzo dobrym całym sezonie, piłkarze Bugu Wyszków 13 czerwca oficjalnie 

awansowali do IV ligi. Tego dnia zakończył się sezon 2008/2009. Miejski Klub Sportowy 

ma za sobą niezwykle udany sezon. W 30 meczach, odnieśli 27 zwycięstw, raz zremisował 

i doznał tylko dwóch poraŜek. Przy okazji oficjalnej uroczystości zakończenia sezonu, 

zorganizowanej przez Zarząd klubu, miałem wielką przyjemność otrzymać Srebrną 

Odznakę Mazowieckiego Związku Piłki NoŜnej. Odznaczenie wręczył prezes 

Mazowieckiego Związku Piłki NoŜnej Zdzisław Łazarczyk. 

          16 czerwca w restauracji „Pod Gigantami” w warszawskich Alejach Ujazdowskich 

odbyła się oficjalna premiera albumu fotograficznego „Wyszków nad Bugiem”. Wraz z 

wszystkim wyszkowianami uczestniczącymi w tej niezwykle udanej promocji 

przedstawiliśmy prezentację multimedialną, dotyczącą rozwoju gospodarczego gminy, 

przeprowadzanych inwestycji, Ŝycia codziennego mieszkańców, turystyki, sportu. 

Zapraszaliśmy do odwiedzenia Wyszkowa i okolic. Dodam, Ŝe album cieszy się bardzo 

wielkim uznaniem i popularnością.  

        Od 3 lipca w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie moŜna korzystać w windy. Jest to 

duŜe udogodnienie, zwłaszcza dla osób mających trudności ze swobodnym poruszaniem 

się. Winda słuŜy przede wszystkim osobom starszym, niepełnosprawnym, poruszającym 

się na wózkach inwalidzkich, rodzicom przewoŜącymi dzieci w wózkach.  
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        12 lipca, na terenie przy szkole podstawowej w Gulczewie odbyły się VII 

Międzysołeckie Igrzyska Rekreacyjne. Zmagania toczyły się od południa do godz. 20:30. 

W trakcie imprezy odbyły się liczne imprezy siłowe, sprawnościowe, sportowe. KaŜdy 

chętny mógł równieŜ wziąć udział   w loterii fantowej, w której wygrać moŜna było bardzo 

atrakcyjne nagrody; począwszy od długopisów, sprzętu budowlanego, aŜ po rower górski, 

kuchenki mikrofalowe, zestawy kina domowego, telewizory itp. Najlepsi trzej zawodnicy              

i druŜyny z wszystkich konkurencji otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody 

rzeczowe. Z kolei na ręce sołtysów wsi, które uplasowały się najwyŜej w klasyfikacji 

druŜynowej wręczyliśmy nagrody pienięŜne. 

      Równie udane imprezy środowiskowe organizował w ostatnim czasie Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wyszkowie, który w ramach kampanii ,,Czerwiec aktywnych społeczności” 

w dniu 06.06.2009r. w Natalinie OPS zorganizował po raz drugi Piknik Integracyjny 

„Seniorzy w Plenerze” skierowany do seniorów zrzeszonych w klubach seniora i zespołach 

artystycznych, a takŜe seniorów niezrzeszonych. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób. 

W dniu 28.06.2009r. w Natalinie OPS był inicjatorem i współorganizatorem 

„Pokoleniowego pikniku integracyjnego” – wydarzenia realizowanego w ramach kampanii 

„Czerwiec Aktywnych Społeczności” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wyszkowie, Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

koło w Wyszkowie, Stowarzyszeniem Promenada i Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo 

Wychowawczą w Dębinkach. Celem wydarzenia była integracja rodzin, łączenie pokoleń, 

wspieranie aktywności środowisk lokalnych, aktywizacja i integracja róŜnych grup 

społecznych – ich wzajemne poznanie i wspólne uczestniczenia w aktywnych i 

edukacyjnych formach spędzania czasu wolnego poza miastem. W imprezie wzięło udział 

ok.500 osób.  

W dniach od 3 do 16 lipca Gmina Wyszków wzięła udział w usuwaniu 

skutków jednej z powaŜniejszych klęsk ekologicznych ostatnich lat związanej z tzw. 

„przyduchą”, w wyniku której odłowiono ponad 16 ton śniętych ryb, które następnie 

poddano utylizacji. Łączne koszty poniesione przez Gminę związane z akcją wyniosły 

około 30.000 zł    

Szanowni Państwo pomimo pozyskania w tym roku naprawdę rekordowego, 

historycznego dofinansowania ze środków unijnych nie pozostajemy bierni i w dalszym 

ciągu aplikujemy i ubiegamy się o więcej. I tak w czerwcu br. do Urzędu 

Marszałkowskiego i Mazowieckiej Jednostki WdraŜania złoŜyliśmy następujące wnioski: 
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• wniosek o dofinansowanie w ramach komponentu B Samorządowego Instrumentu 

Wsparcia Rozwoju Mazowsza pn. „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

w szkołach wiejskich Gminy Wyszków”, całkowita wartość projektu 130.000,00 

zł., wysokość dofinansowania 65.000,00 zł.; 

• wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWM, Działanie 5.2 „Rewitalizacja 

miast” zadania pn. „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji osiedla Latoszek 

w Wyszkowie” - całkowita wartość projektu 7.132.220,00 zł., wysokość 

dofinansowania 6.062.387,00 zł; 

• wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWM, Działanie 7.2 „Infrastruktura 

słuŜąca edukacji” pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji na terenach wiejskich 

Gminy Wyszków poprzez budowę sal gimnastycznych w Leszczydole Starym                      

i Rybnie  oraz boiska sportowego wielofunkcyjnego przy  Zespole Szkół 

„Rybienko Leśne” - całkowita wartość projektu 4.285.040,75 zł., wysokość 

dofinansowania 3.642.284,64 zł, 

• wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku Starym, 

Tulewie Górnym i Rybnie” – całkowita wartość projektu 6.590.007,50 zł, wartość 

dofinansowania 2.647.018,00 zł, 

 

Nasze starania i zabiegi przynoszą efekty. I tak:   

• 03 czerwca 2009r. otrzymaliśmy z Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych 

informację o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 

„Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” dla wniosku pn. „Obcy, Inny – 

Swój”  - wartość projektu 48.816,00 zł, dofinansowanie 100%. 

• 27 lipca 2009r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał nam dotację 

celową w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 

Mazowsza”, komponent B dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej w szkołach wiejskich gminy Wyszków”. Wartość zadania 130.000,00 

zł, wartość dofinansowania 65.000,00 zł; 

• 28 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę 

rankingową wniosków w ramach Działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wniosek pn. „Rozwój e-

usług w Gminie Wyszków” otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.311.434,50 zł, 

całkowita wartość projektu: 1.586.864,12 zł. 

 

W miesiącu czerwcu i lipcu podpisaliśmy umowy na realizację następujących zadań 

inwestycyjnych: 

• „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszkowie” z firmą: 

PHU BUDOMUR, Zbigniew Kowalczyk, Pułtusk, 

• „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia projektowanego 

ronda oraz przebudowy linii sN i nN w pasie drogowym projektowanej                        

ul. śytniej na części miejskiej i wiejskiej”” z firmą: PRO-ENERGA, Adam 

Przedpełski, Wyszków,  

• „ Przebudowa chodnika przy ul. Jana Matejki w Wyszkowie na odcinku                               

od ul. IAWP do ul. Zielonej” z firmą: DROGOWIEC, Maciej i Wacław 

Wojtaszek, Wyszków,  

• „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej                     

w Rybienku Nowym, gmina Wyszków” z firmą: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 

„KOMBUDEX” Sp. z o.o., Siedlce. 

• „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – budowa obwodnicy 

śródmiejskiej Wyszkowa etap III i IV” z firmą: INWESTOR Konin, Pracownia 

Projektowa, Konin,  

• „Wykonanie dokumentacji projektowej z wykonaniem robót instalacji c.o.                        

i kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Olszance” z firmą: 

„INSTALMARK”, in Ŝ. Marek Skurzewski, Wyszków, 

• „Wykonanie studni wierconej dla wodociągu wiejskiego w Kamieńczyku, gm. 

Wyszków” z firmą: „Alkrusz” Alicja Szymborska, W ąsosz, 

• „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap II” z firmą: BILFINGER 

BERGER POLSKA S.A., Warszawa,  

• „Budowa – przebudowa drogi w Ślubowie” z firmą: BILFINGER BERGER 

POLSKA S.A.,  

• „Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów DuŜy                    

– etap II” z firmą: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z.o.o.,                               

07-300 Ostrów Mazowiecka, 
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• „Modernizacja ulicy Szkolnej w Leszczydole Nowiny – budowa nawierzchni 

podjazdu i zjazdu wraz z chodnikami do przejazdu kolejowego na linii kolejowej 

nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka w km 25,8+76,92” z firmą: STRABAG Sp. z o.o. 

Warszawa. 

• „Budowa drogi w miejscowości Łosinno – Wielątki Nowe – Leszczydół 

Podwielątki” z firmą: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z.o.o.,                               

• „Remont ul. Gen. J. Sowińskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Dworcowej do 

ul. Prostej” z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu  „POLHILD I”,                                

Kobyłka. 

• „Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie, gmina Wyszków – etap I” z firmą: 

ZUT-H „EKO – BUD”, Eugeniusz Pogorzelski, Wyszków. 

• „Budowa ul. Szpitalnej w Wyszkowie – etap I” z firmą: Przedsiębiorstwo Budowy 

i Utrzymania Dróg Sp. z.o.o., 

• Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuŜ ul. Graficznej w Wyszkowie”              

z firmą: BRUK-JAR, Jarosław Deptuła, Komorowo 112, Rząśnik. 

 

Mazowieckiego miesiącu lipcu br. odebrano z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie i Ostrołęce 5 decyzji, stwierdzających nieodpłatne 

nabycie przez Gminę Wyszków z mocy prawa własności 7 nieruchomości, w tym 

długo oczekiwaną decyzję dla działek o nr 3000/2, 3000/13, 3000/18 i 300/23 

stanowiących ul. S. Okrzei i ul. Zakolejową. 

 
        Kontynuowane są prace z pozyskiwaniem gruntów niezbędnych do realizacji wielu 

innych inwestycji głównie drogowych. 

         Szczegółowe sprawozdania poszczególnych wydziałów dołączam do mojego 

sprawozdania.  

 

Bardzo dziękuję za uwagę.  

 

 

 
 


