SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WYSZKOWA Z
DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE W
KWIETNIU I MAJU 2013 r.
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Drodzy Państwo!
Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w
Wyszkowie w kwietniu i maju 2013 roku. Szczegółowe sprawozdania
poszczególnych wydziałów będą do Państwa dyspozycji jak zawsze, w biurze
Rady Miejskiej, jeśli Państwo pozwolicie, teraz powiem o kilku tylko sprawach
i wydarzeniach.
Niezmiennie poszukujemy pozabudżetowych środków – w kwietniu
złożyliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Przygotowanie kompleksowej
oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków”. Celem głównym projektu jest
wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez promowanie
walorów naturalnych, wzmocnienie infrastruktury turystycznej. W ramach
projektu przewidujemy: oznakowanie istniejących szlaków turystycznych,
organizację miejsc odpoczynku, punktu widokowego. Całkowita wartość
projektu to 629 tysięcy 820 złotych, gmina ubiega się o dofinansowanie w
wysokości 80% wartości projektu.
Skutecznie udało się nam pozyskać dofinansowanie czterech inwestycji,
decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy dotację w
wysokości 100 tysięcy złotych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Leszczydole Starym, kolejne 100 tysięcy złotych na budowę
boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucynowie.
Dbamy o estetykę i upiększanie Wyszkowa, w maju kwietniki i rabaty
obsadzone zostały drugą zmianą kwiatów: aksamitkami, begoniami, różami.
Wykoszono blisko 215 tysięcy metrów kwadratowych trawników, uzupełnione
zostały paliki przy drzewkach. Jak Państwo mogliście zobaczyć wchodząc do
Urzędu, zadbaliśmy także o atrakcyjne zagospodarowanie terenu wokół naszego
magistratu i przyznacie Państwo, zmiany robią wrażenie.
Kwiecień i maj to także czas intensywnej pracy w realizacji tegorocznych
inwestycji miejskich. W trakcie realizacji jest dziesięć zadań inwestycyjnych,
m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy I AWP, przebudowa ulicy Okrzei w
Wyszkowie, pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym.
Realizacja kolejnych sześciu inwestycji gminnych już została zakończona,
wykonano m.in. remont ulicy Wąskiej, przebudowę ulicy Pogodnej, przebudowę

ciągów pieszych przy ul. 3 Maja w Wyszkowie na odcinku od Alei Róż do
Parku Wazów w Wyszkowie.
Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy kampanię informacyjną dla rodziców
dzieci sześcioletnich pod hasłem „6-latek w szkole”. Gminnym szkołom
podstawowym przyznano miano „Szkoły przyjaznej sześciolatkom” – co
oznacza, że wszystkie nasze gminne szkoły przygotowane są do przyjęcia
najmłodszych uczniów. Wartością dodana kampanii jest 74-osobowa grupa
sześciolatków zapisanych do pierwszej klasy na kolejny rok szkolny.
Za nami ważne wydarzenia patriotyczne, artystyczne i promocyjne:
uroczystości związane z wyszkowskimi obchodami 70.rocznicy powstania w
Getcie Warszawskim, uroczystości upamiętniania mordu w Fideście, I
Regionalne Forum Gospodarcze, tegoroczne Dni Wyszkowa. Wszystkim
Państwu, którzy braliście udział w tych wydarzeniach dziękuję i zapraszam na
kolejne imprezy – podczas wakacji nie zabraknie atrakcji organizowanych przez
Gminę Wyszków dla wyszkowian.
Dziękuję !

