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Już ponad 20 lat samorząd województwa mazowieckiego wspiera
gminy i powiaty Mazowsza. Tym razem radni przyznali blisko
31 mln zł na budowę lub modernizację aż 206 obiektów sportowych.
43 takie projekty zrealizują samorządy z subregionu siedleckiego
i powiatu mińskiego. Wsparcie Mazowsza to ponad 5,3 mln zł.
Nowe boiska, skateparki w Mrozach i gminie Sobolew, wyremontowane sale gimnastyczne, siłownie plenerowe czy modernizacja bieżni na stadionie
sportowym w Platerowie - to tylko wybrane z przedsięwzięć, które powstaną na terenie subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego, dzięki środkom z budżetu województwa. Jak zaznacza członek zarządu
województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, to już
czwarta edycja programu. - To właśnie tegoroczna
edycja najbardziej nas zaskoczyła, bo wpłynęło aż
270 wniosków. Do tej pory dofinansowaliśmy remonty
i budowę 289 obiektów, a w tym roku po zwiększeniu
środków, wsparcie otrzyma 206 inwestycji. Będą to nie
tylko nowe boiska, lodowiska i korty tenisowe, ale też
ścieżki sportowo-rekreacyjne oraz remonty sal gimnastycznych czy trybun dla publiczności - dodaje.

Autorski program
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury
Sportowej to autorski program samorządu Mazowsza, który realizowany jest od 2018 r. W tym roku
z ponad 270 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć 206 inwestycji, które otrzymają
wsparcie z budżetu Mazowsza w wysokości prawie
31 mln zł. Wśród nich są 43 projekty z subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego. Jak podkreśla
Waldemar Cyran, wójt gminy Sadowne program jest
bardzo potrzebny. - Dzięki tym środkom wykonamy

Boisko wielofunkcyjne w Izdebkach-Kosnach w gminie Zbuczyn powstało m.in. dzięki wsparciu z budżetu województwa
mazowieckiego.

remont szatni i zaplecza sportowego przy hali sportowej. Tak na dobrą sprawę, od kilku lat korzystanie
z hali sportowej było bardzo ograniczone ze względu
na stan techniczny tych obiektów. Teraz po uzyskaniu
środków finansowych będziemy mogli w pełni korzystać z zaplecza sportowego i sali sportowej.

Będzie gdzie poćwiczyć
Mieszkańcy potrzebują przestrzeni do aktywnego spędzania czasu. Dzięki programowi samorządu Mazowsza takich miejsc przybywa.
Dofinansowane w ramach MIWIS obiekty są ogólnodostępne, dlatego boiska, kompleksy sportowe,
skateparki, sale gimnastyczne będą służyły wszystkim mieszkańcom. Będzie zatem gdzie poćwiczyć,
zadbać o zdrowie i kondycję. Z programu skorzystała też gmina Cegłów. Otrzymane dofinansowanie
- 80 tys. zł - przeznaczy na modernizację infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie.
Jak podkreśla wójt Marcin Uchman, to ważna inwestycja szczególnie dla dzieci i młodzieży. - Dzięki pozyskanym środkom zdecydowanie poprawimy komfort
korzystania z obiektów w naszym kompleksie sportowym. Modernizacja oświetlenia kompleksu Orlik,
budowa trybun oraz piłkochwytów na boisku ligowym
sprawi, że dzieci i młodzież częściej, chętniej, a przede
wszystkim bezpieczniej będą uczestniczyć w rywalizacji sportowej.

Zainteresowanie programem
przerosło nasze oczekiwania.
W tym roku potrzeby okazały
się tak duże, że zwiększyliśmy
trzykrotnie planowany na ten cel
budżet. Dzięki temu udało nam się
dofinansować wszystkie poprawne formalnie wnioski. Z jednej
strony w ten sposób wspieramy
samorządy lokalne w dbaniu
o rozwój mazowieckich gmin
i powiatów, z drugiej dokładamy
swoją cegiełkę do stworzenia
dobrych warunków do uprawiania sportu i aktywności fizycznej.
Pandemia pokazała, jak ważne są takie miejsca, w których możemy
zatroszczyć się o zdrowie i dobre samopoczucie. Boiska, kompleksy
sportowe, skateparki, sale gimnastyczne będą służyły wszystkim
mieszkańcom chcącym aktywnie spędzić czas.
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członek zarządu województwa mazowieckiego

43 inwestycje sportowe z dofinansowaniem Mazowsza
W subregionie siedleckim i powiecie mińskim, dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza wybudowane lub zmodernizowane zostaną 43 obiekty sportowe.
Na terenie powiatu siedleckiego wybudowane
będą: boisko przyszkolne przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Niwiskach (100 tys. zł), boisko
przy Zespole Oświatowym w miejscowości
Żelków-Kolonia (200 tys. zł), siłownia plenerowa
nad zalewem w Siedlcach (104,1 tys. zł) i boisko
sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Hołubli (100 tys. zł). Modernizację przejdą:
boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
w Dziewulach (100 tys. zł), boisko sportowe
w Oleśnicy (100 tys. zł), boisko sportowe przy
Szkole Podstawowej w Radomyśli (100 tys. zł)
i kompleks rekreacyjno-sportowy przy Zespole
Oświatowym w Kotuniu (150 tys. zł). Wykonana zostanie także instalacja automatycznego
nawadniania wraz z odbudową płyty boiska
w Dąbrówce-Ług (90 tys. zł), a sala sportowa przy
Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie
wyremontowana (150 tys. zł).
Samorządy z powiatu łosickiego, dzięki
wsparciu z budżetu Mazowsza wykonają mo-

dernizacje: boiska do piłki siatkowej przy Szkole
Podstawowej w Starych Szpakach (80 tys. zł),
obiektu sportowo-rekreacyjnego w Łosicach
(100 tys. zł), bieżni na stadionie sportowym
w Platerowie (100 tys. zł) i boiska wielofunkcyjnego w Mostowie (80 tys. zł), a także wybudują
boisko wielofunkcyjne w miejscowości Borsuki
(100 tys. zł) i wyremontują salę gier zespołowych
w Zespole Szkół nr 3 w Łosicach (60 tys. zł).
Z kolei w powiecie węgrowskim zmodernizowane zostaną: sala sportowa przy Szkole
Podstawowej w Miedznie (180 tys. zł), boisko
gminne przy ul. Szkolnej w Ruchnie (120 tys. zł)
i gminny kompleks boisk sportowych w Stoczku
(33,3 tys. zł). Wybudowane zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe nad Zalewem Węgrowskim (200 tys. zł), przebudowana sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Sadownem (100 tys. zł), a także wyremontowana szatnia oraz pomieszczenia sanitarne przy
hali sportowej w Sadownem (200 tys. zł).

Samorządy z powiatu garwolińskiego otrzymały wsparcie na budowę skateparku modułowego w gminie Sobolew (142,6 tys. zł) i boiska
wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki
siatkowej i tenisa ziemnego w Puznówce
(200 tys. zł). Zmodernizowane zostaną również
boisko sportowo-rekreacyjne przy Szkole Podstawowej w Żabieńcu (60 tys. zł), trybuny
na stadionie sportowym w Łaskarzewie
(100 tys. zł) i obiekty sportowe na Miejskim Stadionie Sportowym w Garwolinie (150 tys. zł).
Ponadto infrastruktura sportowa Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach zostanie rozbudowana (200 tys. zł), a hala sportowa
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uninie
wyremontowana (100 tys. zł).
W powiecie sokołowskim zmodernizowane
zostaną – boisko wielofunkcyjne przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim
(100 tys. zł) i boisko piłkarskie w Jabłonnie Lackiej (200 tys. zł).

Natomiast samorządy z powiatu mińskiego
wybudują: skatepark w Mrozach (180 tys. zł), siłownię plenerową w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Mińsku Mazowieckim (92 tys. zł), boisko
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim (200 tys. zł), boisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej w Wiśniewie (200 tys. zł)
i infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Dębe Wielkie (90 tys. zł). Modernizację
przejdą: infrastruktura sportowa przy Liceum
Ogólnokształcącym w Sulejówku (100 tys. zł)
i infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolnym
w Cegłowie (80 tys. zł). Wyremontowane będą:
sala gimnastyczna w Stanisławowie (200 tys. zł)
oraz kompleks sportowy w Kałuszynie (88 tys. zł).
Z kolei boisko wielofunkcyjne w miejscowości
Chobot zostanie przebudowane (100 tys. zł),
budynek zaplecza boiska w Nowych Osinach
rozbudowany (140 tys. zł), a przy boisku gminnym w Latowiczu wykonana zostanie instalacja
nawadniania i odwadniania (80 tys. zł).

