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Kolorowanka dla dzieci



Przeczytaj

Sanktuarium 
św. Idziego

Plebania św. Idziego

Początki Kościoła 

św. Idziego sięgają XIV 

wieku, kiedy to erygowana 

została parafia pod tym samym 

wezwaniem. W kościele podziwiać moż-

na ruchome zabytki takie jak: pięcioramien-

ny żyrandol z brązu, w stylu klasycznym z XVIII/XIX 

wieku, plafon na suficie przedstawiający pokłon Trzech 

Króli z XIX wieku w stylu neoklasycystycznym, obraz i su-

kienka obrazu NMP z XVIII wieku w stylu barokowym, dalma-

tyki (dawne szaty liturgiczne) z XVIII wieku, feretron (obraz religij-

ny) rokokowy z XVIII wieku, portret  ks. Dionizego Zakrzewskiego z 1854

 roku w stylu neoklasycystycznym, kielich biskupa Gamrata z 1539 roku w stylu

 gotyckim, 2 kielichy barokowe z XVIII wieku.

Nieopodal Sanktuarium św. Idziego znajduje się zabytkowa plebania. W sierpniu 1920 ro-

ku, po zajęciu Wyszkowa przez wojska bolszewickie, na plebanię przybyli członkowie Tymcza-

sowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski oraz Feliks Kohn. Byli

 to działacze polskiego ruchu komunistycznego. Kilka dni później, po wyzwoleniu miasta, na plebani go-

ścił m.in. gen. Józef Haller. Wydarzenia, które się tu rozegrały opisał w noweli "Na probostwie w Wyszkowie"

 Stefan Żeromski oraz ówczesny proboszcz ks. Wiktor Mieczkowski w pracy „Bolszewicy w polskiej plebanii”.



Wyszków jest miastem, które posiada unikatowe w skali całego kraju walory przyrodnicze. 

W południowej części (dzielnica Rybienko Leśne) rozpościerają się lasy Puszczy Kamienieckiej, 

północne krańce położone są w objęciach Puszczy Białej. Dwie puszcze w jednej gminie, 

a do tego niezagospodarowana i dziewicza dolina dolnego Bugu oraz wrzosowiska mącznicowe,

unikatowe na skalę europejską tworzą z Wyszkowa swoistą przyrodniczą enklawę. Duża część 

tych obszarów należy do programu „Natura 2000”.

Walory przyrodnicze

Przeczytaj



NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA

1.

www.mazowieckie.pl

2.

3.

 Paszporty – dla osób zamieszkujących powiat wyszkowski urzędem właściwym w sprawach dotyczących paszportów 

jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie:

Referat Paszportowy nr 3, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10

infolinia paszportowa: 22 695 73 88

Wymagane dokumenty, opłaty i terminy dostępne są na stronie  w zakładce Paszporty

 Prawo jazdy – Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 

Wydział Komunikacji, pok. 27, 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2, parter

tel. (29) 743 59 27

 Rejestracja samochodów – Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 

Wydział Komunikacji,  pok. 18, 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2, parter

 Rozliczenia PIT – Urząd Skarbowy w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Gen. J. Sowińskiego 824.

 Czytelnie wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (do ściągnięcia ze strony , bądź 

w Urzędzie Miejskim) z jedną fotografią należy złożyć w Wydziale Ogólnym i Spraw Obywatelskich (pok. 106). Wydanie 

dowodu jest bezpłatne.  Czas oczekiwania na odbiór dowodu – do 30 dni.

1. www.bip.wyszkow.pl

2. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

        zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym

        uszkodzenia bądź zgubienia dowodu osobistego

        upływu terminu ważności

Dowody osobiste

Działalność gospodarcza

1. Chcąc dokonać wpisu do CEiDG należy zgodnie z instrukcją wypełnić wniosek CEIDG-1 i wraz z dowodem osobistym 

oraz decyzją o nadaniu NIP (o ile taki numer posiadamy) udać się do pok. 114 - Wydziału Ogólnego i Spraw Obywa-

telskich Urzędu Miejskiego. Czynność jest nieodpłatna.

2. Wniosek CEIDG-1 publikowany jest na stronie Ministerstwa Gospodarki: www.prod.ceidg.gov.pl 

3. Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

w dowolnym urzędzie gminy w Polsce

bezpośrednio elektronicznie do CEIDG – dotyczy posiadaczy podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu epuap 

(który można wyrobić w Urzędzie Skarbowym)

pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu

telefonicznie pod numerem  – konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wpro-

wadza do systemu CEIDG. Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do do-

wolnego urzędu gminy, w celu podpisania, bądź posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny dokończyć 

rejestrację przez Internet.

801 055 088

Wyrabianie ważnych dokumentów

przydatne informacje
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