
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WYSZKOWA Z DZIAŁALNOŚCI 

URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE W LUTYM 2013 r. 

Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Drodzy Państwo! 

Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w 

Wyszkowie w lutym 2013 roku. Szczegółowe sprawozdania poszczególnych 

wydziałów będą do Państwa dyspozycji jak zawsze, w biurze Rady Miejskiej, 

teraz krótko zwrócę Państwa uwagę na kilka istotnych spraw i wydarzeń.  

Systematycznie szkolimy się i podnosimy kwalifikacje, w lutym 

zorganizowaliśmy szkolenie dla dyrektorów szkół, mające na celu wzmocnienie 

kompetencji zarządczych. Szkolenie dało narzędzia dyrektorom, by w 

nowoczesnej szkole mogli być pedagogami – menedżerami, czyli 

nowoczesnymi organizatorami i administratorami placówki oświatowej, 

zdolnymi nie tylko do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów 

pedagogicznych, administracyjnych i ekonomicznych, ale także do 

projektowania własnych, oryginalnych koncepcji doskonalących. 

Przeprowadziliśmy także przygotowania do elektronicznej rekrutacji w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

miejskich, na rok szkolny 2013/2014.  

Niezmiennie dbamy o zdrowie naszych mieszkańców. 23 i 24 lutego w 

Wyszkowie, przy Urzędzie Miejskim stacjonował mammobus. Przebadanych 

zostało 127 pań, kolejne badania zaplanowano w czasie wakacji. W ramach 

stałej współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Warszawie w dniach 7 i 21 lutego 2013 w Wyszkowie zorganizowaliśmy akcję 

poboru krwi, honorowo oddało krew 60 naszych mieszkańców.  

13 lutego Gmina Wyszków złożyła do Zarządu Głównego Szkolnego Związku 

Sportowego wniosek o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animator – Moje 

Boisko ORLIK 2012”. Całkowity koszt jego utrzymania to 18 tysięcy złotych, 

kwota dofinansowania – 9 tysięcy złotych. Już wiemy, że dofinansowanie to 

otrzymaliśmy.  

Złożyliśmy także wniosek do Programu Rozwoju Bazy Sportowej 

Województwa Mazowieckiego na 2013 rok finansowanego z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę dwóch boisk sportowych przy Szkole 

Podstawowej w Lucynowie oraz boiska sportowego wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej w Lucynowie Starym. Całkowita wartość tych zadań to 1 

mln 85 tysięcy 144 złote, zaś kwota dofinansowania – 358 tysięcy 96 złotych.  

 



W lutym z wizytą w Wyszkowie przebywała delegacja z zaprzyjaźnionej z 

Wyszkowem ukraińskiej Winnicy. Gościliśmy zastępcę mera Winnicy, panią 

Walentynę Balicką wraz z urzędnikami oraz przedstawicieli obwodu 

winnickiego. W ramach wizyty odbyło się spotkanie robocze poświęcone 

przygotowaniom do I Regionalnego Forum Gospodarczego, które 29 maja tego 

roku organizować będziemy w Wyszkowie. Mamy deklarację, że honorowy 

patronat nad naszym forum obejmie prezydent RP Bronisław Komorowski.  

Nasi gości z Ukrainy wzięli udział również w prapremierze najnowszego 

widowiska rewii dziecięcej „Sylaba”. Było to już dwudzieste dziewiąte 

premierowe przedstawienie rewii, podczas cyklu koncertów obejrzało się ponad 

pięć tysięcy widzów.  

Dziękuję ! 

 


