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Szanowni Państwo! 
 
         W miesiącu sierpniu miało miejsce wiele bardzo waŜnych wydarzeń kulturalnych, 

rekreacyjnych i patriotycznych. 

• 3 sierpnia przez tereny powiatu wyszkowskiego i gminy Wyszków przejeŜdŜali 

kolarze uczestniczący w 66. wyścigu Tour de Pologne. 

• 15 sierpnia uroczyście obchodzona była 89. rocznica Bitwy Warszawskiej. 

Dzień ten jest jednocześnie dniem Święta Wojska Polskiego. Gminne uroczystości odbyły 

się przy grocie Maryjnej, znajdującej się na przy kościele pw. św. Idziego oraz przed 

pobliską zabytkową plebanią, w której 15 sierpnia 1920 roku, Feliks DzierŜyński, Julian 

Marchlewski i Feliks Kon, próbowali tworzyć tymczasowy rewolucyjny rząd polski. 

Zarówno przed pamiątkową tablicą plebanii jak i przed pomnikiem zamordowanych w 

Rybienku Leśnym przez bolszewicką czerezwyczajkę liczne delegacje złoŜyły wieńce w 

dowód uznania i pamięci. 

• 23 sierpnia na terenie sołectwa Leszczydół Nowiny odbyły się Gminne 

DoŜynki. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy zarówno Wyszkowa jak i wsi 

leŜących na terenie gminy Wyszków oraz gmin sąsiednich. 

• W dniach 29-30 sierpnia 2009 r., czyli w ostatni weekend wakacji, tradycyjnie 

w naszym mieście odbywały się uroczystości Dni Wyszkowa. W tym roku imprezy zostały 

przeprowadzone w na ul. Gen. Sowińskiego i na stadionie miejskim. 

 

W dniu 7 sierpnia 2009r. Gmina Wyszków otrzymała informację o pozytywnym wyniku 

oceny formalnej wniosku pn. „Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w 

Wyszkowie – etap I”. Wartość zadania – 10.909.775,07zł, wartość dofinansowania  – 

9.273.308, 81zł. Oznacza to, Ŝe jesteśmy nadal w grze o organizację bazy pobytowo-

treningowej na Euro 2012 w Wyszkowie.  

 Z większych i mniejszych zadań inwestycyjnych w miesiącu sierpniu podpisano 

następujące umowy :  

• na Modernizację budynku biurowego przy Al. RóŜ 2 w Wyszkowie (wykonanie 

drenaŜu i izolacji ścian, nowego odcinka kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 

dodatkowych parkingów na posesji);  

• na Remont klatki schodowej przy windzie w budynku biurowym Urzędu 

Miejskiego,  

• na Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym;  

• na Przebudowę ciągu pieszo – jezdnego ul. Granicznej w Wyszkowie wraz                    
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z budową kanalizacji deszczowej – etap II,  

• na Wykonanie koncepcji remontu ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Zakolejowej w 

Wyszkowie,  

• na  Budowę kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum  nr 2 w Wyszkowie w 

ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012, 

• na  Wykonanie projektu przebudowy kolizji w ul. Handlowej w Wyszkowie,  

• na  Przebudowę drogi w Leszczydole Pustki, gm. Wyszków – etap I, 

• na Przebudowę ulic: Kościelnej i Strumykowej w Wyszkowie – zagospodarowanie 

terenu u podnóŜa Kościoła Św. Idziego w Wyszkowie,  

• na Utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w 

Wyszkowie,  

• na Przebudowę ul. Kowalskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. 1Maja do 

parkingu przy markecie POLO,  

 

Przekazano place budowy następujących zadań:  

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

• Budowa drogi w miejscowości Łosinno – Wielątki Nowe – Leszczydół 

Podwielątki; 

• Przebudowa chodnika w ul. Dworcowej od ul. Gen. J. Sowińskiego do ul. I AWP; 

• Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym;  

Budowa ul. Szpitalnej w Wyszkowie – etap I.  

 

Na bieŜąco realizowane były płatności Gminy. Uzgodnione zostały salda ze wszystkimi 

kontrahentami. Na dzień dzisiejszy nie występują Ŝadne zobowiązania przeterminowane. 

 
         Szczegółowe sprawozdania poszczególnych wydziałów dołączam do mojego 

sprawozdania.  

                                                                                                               Dziękuję za uwagę.  


