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członek zarządu województwa
mazowieckiego

Od lat nasze autorskie programy wsparcia
cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnych samorządów z Mazowsza. Gminy
i powiaty zgłaszają do dofinansowania
inwestycje, które bez naszej pomocy nie
mogłyby być zrealizowane. Mazowieckim
samorządom szczególnie trudno dopiąć
tegoroczne budżety inwestycyjne, które
rujnują galopująca inflacja i rosnące ceny.
W tej sytuacji nasze wsparcie jest jeszcze
bardziej potrzebne niż dotychczas. Staramy się dbać o rozwój każdej, nawet najmniejszej miejscowości. Do nich kierujemy
program „Mazowsze dla sołectw”. W tym
roku sołectwa będą budować lub doposażać place zbaw, montować oświetlenie
uliczne i przystanki autobusowe, budować
chodniki, a także kupować sprzęt strażacki i wyposażenie świetlic wiejskich. Z kolei
pogramy „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” to szansa dla gmin na wprowadzanie pozytywnych, proekologicznych zmian. Po latach
stawiania na nowoczesność i tworzenie
przestrzeni z betonu wracamy na dobre,
zielone tory. Obecny trend daje nadzieję,
że będziemy oddychać czystym powietrzem i zyskamy przestrzeń, w której będziemy żyć w symbiozie z naturą i czuć się
bezpiecznie.

44 projekty sportowe
Boisko w Niwiskach to jedna z wielu inwestycji sportowych, które w ostatnich latach otrzymały dofinasowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu”. W tym roku
w subregionie siedleckim i powiecie mińskim wsparcie w wysokości ponad 8 mln zł otrzymały kolejne
44 projekty. Wśród nich znalazły się m.in. budowy:
toru rowerowego nad zalewem w Siedlcach, boisk
do piłki nożnej w Trąbkach czy zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej. Wyremontowane zostaną
m.in. sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Kępie Celejowskiej, hala sportowa przy
Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie
oraz ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne w Mińsku Mazowieckim. Jak podkreśla radny województwa
mazowieckiego Mirosław Augustyniak nowoczesna
i bezpieczna infrastruktura to priorytet. – Wspieramy
samorządy w tworzeniu właśnie takich obiektów
sportowych. Dzięki środkom z budżetu województwa mieszkańcy zyskają przestrzeń, gdzie będą mogli zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną.

członek zarządu województwa
mazowieckiego

Każda gmina jest inna, a co za tym idzie
- ma inne priorytety rozwojowe. Realizując
nasze autorskie programy wsparcia, staramy się pomagać mazowieckim samorządom w realizacji różnorodnych projektów.
Zakres naszej pomocy jest naprawdę szeroki – od inwestycji strategicznych dla rozwoju całego województwa, przez wsparcie
projektów sportowych, sołeckich, inwestycji w ogrodach działkowych czy jednostkach
ochotniczych straży pożarnych. Z uwagą
przyglądamy się zgłaszanym potrzebom
i wprowadzamy nowe formy wsparcia. Są
wśród nich m.in. programy „Mazowsze dla
czystego powietrza” i „Mazowsze dla klimatu”. W tym roku na naszą pomoc będą
mogły liczyć także młodzieżowe rady gmin,
powiatów i dzielnic oraz seniorzy. Przygotowaliśmy specjalne programy wsparcia
skierowane właśnie do nich.

Proekologiczne inwestycje

Nowe oświetlenie, modernizacje ogrodzenia czy zakup
sprzętu do pielęgnacji zieleni to przykłady inwestycji,
które będą realizowane w ogrodach działkowych na
całym Mazowszu dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego. W subregionie siedleckim i powiecie mińskim pomoc finansową otrzyma 12 projektów,
m.in. wykonanie oświetlenia na terenie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Zefirek” w Garwolinie, III etap
modernizacji sieci wodociągowej ROD „Kolejarz” w Siedlcach czy remont hydroforni na terenie ROD „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim.

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych
przez samorząd województwa mazowieckiego. Pomoc finansowa kierowana jest do
mazowieckich sołectw na realizację niewielkich, ale potrzebnych inwestycji lokalnych, takich jak: remonty świetlic wiejskich,
doposażenie strażnic OSP, budowa placów
zabaw i siłowni plenerowych, a także montaż oświetlenia ulicznego. W subregionie
siedleckim i powiecie mińskim dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł otrzyma
205 sołectw. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in.: budowa placów
zabaw w sołectwach Ruciany, Kożuchów,
Decie czy Chybowie, budowa chodników
w Chruszczewce Włościańskiej, Nowej Wsi
czy Chmielewie, a także zakup wyposażenia do świetlic gminnych w Zawadach czy
Zarzetce.

„Mazowsze dla klimatu” oraz „Mazowsze dla czystego powietrza” to
dwa autorskie programy samorządu Mazowsza, w ramach których dofinansowywane są proekologiczne projekty gmin z całego województwa. W subregionie siedleckim i powiecie mińskim z programu „Mazowsze dla czystego powietrza” wsparcie w wysokości ponad 1,3 mln zł
otrzyma 29 inwestycji. Wśród nich m.in. zakup: narzędzi do kontroli palenisk domowych na terenie Łaskarzewa, urządzenia do czyszczenia ulic
w Mińsku Mazowieckim czy budowa ogólnodostępnej stacji ładowania
pojazdów elektrycznych w gminie Stanisławów. Z kolei w ramach programu „Mazowsze dla klimatu” dofinansowanie otrzyma 9 projektów, m.in.
zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w Garwolinie, Węgrowie, centrum Łosic czy gminie Halinów.
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Mazowsze wspiera lokalne inwestycje

Dzięki wsparciu samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” gmina
Jakubów wybudowała altanę dla sołectwa Antonina

