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601 inwestycji
ze wsparciem sejmiku.
I to tylko w tym roku!
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Sejmik Mazowsza stawia na lokalne inwestycje.
Tylko w tym roku w ramach m.in. 14 autorskich
programów wsparcia władze województwa pomogły
zrealizować aż 601 projektów w regionie siedleckim.
Są wśród nich drogi, boiska, szkoły, sprzęt
dla strażaków, a także pomoc dla działkowców,
sołectw czy kół gospodyń wiejskich.

Dla zrównoważonego rozwoju
Wśród 12 inwestycji wspartych w tym roku
w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” znalazły się m.in.: przebudowa dróg gminnych w Węgrowie, termomodernizacja i remont budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Mokobody, budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Iganiach czy
przebudowa budynku komunalnego w Kosowie Lackim. Albina Łubian, burmistrz miasta
i gminy Pilawa, podkreśla, że miasto kilkukrotnie otrzymało wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego. – Największe zadania to:
budowa i przebudowa szkoły podstawowej
w Gocławiu, rozbudowa przedszkola i utworzenie żłobka w Pilawie, a także rozbudowa
budynku urzędu miasta. Korzystamy również
z dofinansowania w ramach innych programów, np. „Mazowsze dla sportu” czy „Mazowsze dla straży pożarnych”.

W regionie siedleckim tylko w tym roku wsparcie otrzymało 601 inwestycji. Na zdjęciu członkinie zarządu
województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc, burmistrz Pilawy Albina Łubian,
prezes OSP w Niemojkach Robert Szewczuk oraz Dariusz Stopa, dyrektor delegatury UMWM w Siedlcach,
podczas konferencji prasowej podsumowującej tegoroczne wsparcie.

Strażacy z wozami i sprzętem
Samorząd województwa od lat wspiera finansowo ochotnicze straże pożarne. Tylko
w tym roku dofinansowanie w regionie siedleckim otrzymały 84 takie projekty, w tym
m.in.: remonty i modernizacje 43 budynków
strażnic oraz zakup 11 wozów bojowych
i specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych
straży pożarnych. Prezes OSP w Niemojkach
Robert Szewczuk zaznacza, że bez pomocy
samorządu województwa nie byliby w stanie zakupić takiej ilości sprzętu. – W ciągu
ostatnich dwóch lat otrzymaliśmy wsparcie
na zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego oraz lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, jak
również sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego. Uzyskaliśmy także dofinansowanie
na remont garażu w strażnicy OSP w Niemojkach.

Inwestycje w sołectwach
i sprzęt dla kół gospodyń wiejskich
Aż 149 sołectw z regionu siedleckiego otrzymało wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”. Wśród inwestycji przeważały
m.in. zakupy i montaże lamp solarnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa i wyposażenie placów zabaw, siłowni plenerowych,
a także modernizacje świetlic. Jeszcze bardziej
skuteczne w pozyskiwaniu wsparcia okazały
się koła gospodyń wiejskich – po pomoc finansową w regionie sięgnęło 168 takich stowarzyszeń.

Zabytki dofinansowane
Na pomoc sejmiku mogą liczyć również
właściciele obiektów zabytkowych. Wśród
23 dofinansowanych obiektów z regionu siedleckiego znalazły się m.in.: remont dachu
zabytkowego dworu w Głoskowie, renowacja
wnętrza budynku kościoła w Parysowie czy
prace remontowe wewnątrz budynku kościoła
parafialnego w Wodyniach.
Po pomoc w przyszłym roku
Warto już dziś planować przyszłoroczne inicjatywy i inwestycje. Wszystkie informacje
dla samorządów i organizacji pozarządowych
chcących skorzystać z programów wsparcia
sejmiku województwa mazowieckiego znajdują się na stronie mazovia.pl. Nabory do kolejnych edycji programów ruszą już na początku
przyszłego roku.

Fot. arch. UMiG Łosice

Szpital w Rudce będzie modernizowany
Specjalizujący się w leczeniu chorób układu oddechowego szpital w Rudce przejdzie
gruntowną modernizację. – Tylko w tym
roku zarezerwowaliśmy na ten cel ponad
42 mln zł – podkreśla Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
– Budynek główny szpitala musi zostać dostosowany do obowiązujących wymogów.
Dlatego zmieniony zostanie cały jego układ
funkcjonalny. Dobudowany będzie zadaszony podjazd dla karetek, a także winda
zewnętrzna. Systematycznie inwestujemy
w remonty i wyposażenie naszych szpitali
tak, aby zapewnić pacjentom z Mazowsza

jak najlepsze warunki do leczenia i rekonwalescencji – dodaje.
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Skala pomocy jest ogromna, tak jak środki na
nią przeznaczone. Autorskie programy wsparcia to często kluczowy bodziec do realizacji
ważnych dla mieszkańców projektów. I nie
tylko tych dużych, których koszty liczone są
w milionach, ale też mniejszych, społecznych
inicjatyw, które mają ogromny wpływ na rozwój i integrację lokalnych społeczności. Jak
podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini
zarządu województwa mazowieckiego, autorskie programy wsparcia prowadzone od
lat przez samorząd Mazowsza to duża pomoc w realizacji ważnych dla mieszkańców
projektów. – Głównym założeniem naszych
programów jest dofinansowanie ważnych dla
lokalnych społeczności inwestycji, takich jak
budowa obiektów sportowych, dróg gminnych
i powiatowych, termomodernizacje obiektów
użyteczności publicznej, ale też wsparcie
projektów proekologicznych, realizowanych
w trosce o środowisko naturalne.

Drugi most w Łosicach powstał dzięki pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla
równomiernego rozwoju”. Tylko w tym roku w ramach tego programu sejmik Mazowsza kwotą
17 mln zł dofinansował 12 inwestycji.

Boisko w Zbuczynie to jedna z inwestycji, które otrzymały wsparcie w ramach programu
„Mazowsze dla sportu”. Tylko w tym roku w ramach tego programu dofinansowanie otrzymały 32 projekty, w tym m.in.: budowa zadaszenia trybun boiska piłkarskiego w Jabłonnie
Lackiej, modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie,
budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach w gminie Pilawa, a także modernizacja i doposażenie hali sportowej w Stoczku. Sejmik Mazowsza przeznaczył na ten cel 5,4 mln zł.

