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Inwestycje na Mazowszu

Zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

WARSZAWA

Zainwestowali w kolektory

Czym zastąpić kosztowny i szkodliwy dla środowiska naturalnego węgiel i inne paliwa kopalne? Słońcem! Zasoby energii słonecznej umożliwiają ogrzewanie budynków i wody użytkowej w sposób efektywny,
ekologiczny i przynoszący ogromne oszczędności. Z tej alternatywy
skorzystała gmina Winnica. W ramach projektu zainstalowano 24 kolektory słoneczne, a energia przez nie pozyskana służy do podgrzewania wody w trzech budynkach użyteczności publicznej – ośrodku
zdrowia, szkole podstawowej i gimnazjum w Winnicy oraz szkole podstawowej w Błędostowie.

Fot. Franek Mazur

Poza niezbędną wycinką drzew, utwardzeniem ścieżek, założeniem
nowego oświetlenia i ustawieniem małej architektury, powstał plac
wodny i oczywiście estrada. Na postumencie stanął też koziołek, czyli
symbol Kałuszyna (na zdjęciu). Dzieci mają teraz doskonałe miejsce do
zabawy, a w upalne dni mogą chłodzić się, biegając między tryskającymi strumieniami na placu wodnym. Wygodę zapewnia również parking urządzony na wyłożonej stylową kostką, sąsiadującej z parkiem
ulicy Jana Kilińskiego.

Fot. Żelazna Studio

Park i Plac Kilińskiego jak nowe

Tytuł projektu:

Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach
użyteczności publicznej na terenie gminy Winnica
Wartość projektu:
243 217,63 zł
Kwota dofinansowania: 149 519 zł
Beneficjent:
gmina Winnica (powiat pułtuski)
Działanie:
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Park i Plac
Kilińskiego w Kałuszynie
Wartość projektu:
1 933 334,88 zł
Kwota dofinansowania: 500 000 zł
Beneficjent:
gmina Kałuszyn (powiat miński)
Działanie:
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Więcej przestrzeni

W dwukondygnacyjnym budynku w Kaskach przez długi czas musiały
się zmieścić: urząd gminy, posterunek policji, poczta, sale lekcyjne szkoły
i filia gminnej biblioteki. Powodowało to ogromną ciasnotę. Dzięki przeprowadzonym pracom biblioteka ma obecnie do dyspozycji 268 m2 zamiast 40. Na parterze znajdują się dwie osobne czytelnie dla dorosłych
i dzieci, wypożyczalnia, sala komputerowa oraz sala konferencyjna z zapleczem kuchennym. Pomiędzy parterem a pierwszym piętrem wygospodarowano otwartą przestrzeń, spełniającą funkcję wystawienniczą
oraz obejmującą miejsce zabaw dla dzieci. Na piętrze z kolei ulokowano
pomieszczenia biurowe. Odbywają się tu m.in.: zebrania wiejskie, szkolenia, warsztaty, imprezy, zajęcia dla dzieci; działają Klub Seniora i świetlica.

Fot. Żelazna Studio

Do niedawna park miejski w centrum Żelechowa trudno było nazwać
wizytówką miasteczka. Zniszczone alejki, brak ławek, rozpadające się
ogrodzenie, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zdziczała roślinność... Aby park spełniał swoje funkcje, konieczna była jego rewitalizacja. Wycięto więc zniszczony drzewostan, usunięto zdewastowane
elementy małej architektury. Powstał ogrodzony plac zabaw, na którym dzieci mają możliwość aktywnego spędzania czasu. Dla starszych
przygotowano np. specjalne stoły do gry w szachy czy warcaby.

Fot. Franek Mazur

Rewitalizacja parku miejskiego

Tytuł projektu:
Tytuł projektu:
Wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Beneficjent:
Działanie:
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Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie
770 087,49 zł
469 479 zł
gmina Żelechów (powiat grodziski)
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
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Przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne
w miejscowości Kaski
Wartość projektu:
652 492,50 zł
Kwota dofinansowania: 398 752 zł
Beneficjent:
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie (powiat
grodziski)
Działanie:
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Fot. Franek Mazur

Sport to zdrowie

W gminie Klembów doskonale o tym wiedzą, więc zainwestowali
w rozwój infrastruktury sportowej, czyli budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią. Jedno z nich powstało przy Zespole Szkół w Klembowie.
Jest ono ogólnie dostępne – każdy może zagrać w piłkę nożną, ręczną,
koszykówkę lub siatkówkę.
Tytuł projektu:

Budowa ogólnie dostępnego sztucznie oświetlonego
wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy
Zespole Szkół w Klembowie
Wartość projektu:
332 670,60 zł
Kwota dofinansowania: 203 097 zł
Beneficjent:
gmina Klembów (powiat wołomiński)
Działanie:
413–313 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
(Odnowa i rozwój wsi)

PŁOCK

Odnowa wsi

Fot. Artur Jastrząb

Pozyskane dofinansowanie umożliwiło zakup strojów ludowych
(bluzek, halek, kiecoków, butów, kamizelek, spencerek, czapek maciejówek), zgodnych z wiedzą etnografa, który był konsultantem przy
kompletowaniu nowej garderoby. Zespół Sanniki to żywa historia, od
półwiecza kultywuje muzyczne tradycje regionu sannickiego. Dzięki
inwestycji swój repertuar prezentuje w pełnej krasie.

Fot. Żelazna Studio

Występy nabrały barw

Dzięki unijnemu wsparciu udało się tak zagospodarować staw, że jest
on wspaniałym miejscem do rekreacji i wypoczynku zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Powstała estetyczna alejka, zatoczki, kładka
i ławeczki – wszystko urokliwie oświetlone. Rozbudowano również
scenę (na zdjęciu), której powierzchnia pozwala organizować imprezy
kulturalne.

Tytuł projektu:
Tytuł projektu:

Zakup i renowacja strojów ludowych dla Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki”
Wartość projektu:
30 857,96 zł
Kwota dofinansowania: 19 485,90 zł
Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach (powiat
gostyniński)
Działanie:
413-MP Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe
projekty)

Kształtowanie przestrzeni publicznej wsi Gozdowo,
poprzez zagospodarowanie stawu i kablowe
oświetlenie uliczne przy ul. K. Gozdawy oraz
przebudowę i rozbudowę sceny koncertowej w parku
zabytkowym
Wartość projektu:
439 899,36 zł
Kwota dofinansowania: 229 687 zł
Beneficjent:
gmina Gozdowo (powiat sierpecki)
Działanie:
413-313 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
(Odnowa i rozwój wsi)

Fot. Żelazna Studio

Warto wstąpić i rozprostować kości

Urokliwe alejki wśród pięknej roślinności w rościszewskim parku zachęcają do spacerów bez względu na porę roku. Zarówno mieszkańcy,
jak i turyści mogą podziwiać nie tylko odnowiony kompleks parkowy,
ale też znajdujący się tu odrestaurowany dworek, w którym siedzibę
ma urząd gminy. W ramach projektu park został oświetlony lampami
i wyposażony w stylowe elementy małej architektury (fontanna, kładki
i ławki parkowe).
Tytuł projektu:

Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia
dworsko-parkowego w Rościszewie
Wartość projektu:
429 329,07 zł
Kwota dofinansowania: 244 722 zł
Beneficjent:
gmina Rościszewo (powiat sierpecki)
Działanie:
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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rozwój regionalny

SIEDLCE

RADOM

Raj dla czytelników

Tytuł projektu:
Wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Beneficjent:
Działanie:

Remizo-świetlica

Ta inwestycja była odpowiedzią na realną potrzebę mieszkańców Gębarzowa, Kolonii Gębarzów i Magierowa. W obiekcie z powodzeniem
organizują okolicznościowe imprezy, m.in. zabawę sylwestrową, sobótki, zakończenie roku szkolnego, o uroczystościach rodzinnych nie
wspominając. Odbywają się tu również spotkania pań z Koła Gospodyń Wiejskich, zajęcia z aerobiku i nauki gry na gitarze. Młodsi mieszkańcy grają w ping-ponga, a wkrótce będą mogli także w bilard.
Fot. Żelazna Studio

Fot. Franek Mazur

Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni to najlepiej wyposażona tego typu placówka w powiecie sokołowskim, w pełni zasługująca na
miano „biblioteki XXI wieku”. Z jej bogatych zasobów, obejmujących
liczne publikacje książkowe i multimedialne, można korzystać także
na miejscu. Nowoczesną czytelnię wyposażono w sprzęt komputerowy i audiowizualny, w tym m.in. komputery z dostępem do Internetu,
projektor, telewizor i odtwarzacz DVD. Biblioteka jest dowodem na to,
że postęp technologiczny może iść w parze w rozwojem czytelnictwa.

Biblioteka XXI wieku z czytelnią multimedialną
119 950 zł
73 739 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni (powiat
sokołowski)
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Tytuł projektu:
Wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Beneficjent:
Działanie:

CIECHANÓW

Znów będzie zabytkiem?

Park podworski w Ojrzeniu, choć pochodzi z XIX w., utracił status zabytku z powodu długotrwałej degradacji. Władze gminy postanowiły
to zmienić i, korzystając z unijnego wsparcia, zdecydowały o jego odnowieniu. Wytyczono i utwardzono alejki, wycięto chore i uszkodzone
drzewa, a na ich miejsce posadzono nowe. Mieszkańcy mają nadzieję,
że inwestycja pozwoli znów wpisać park na listę zabytków.

Fot. Żelazna Studio

Fot. Żelazna Studio

Wielofunkcyjna świetlica

Niezapomniana impreza sylwestrowa? Tylko w Windykach! Wspólne
powitanie nowego roku stało się już tradycją mieszkańców Windyk
i okolic. Gościnnych progów użycza im świetlica, w pełni przystosowana do potrzeb lokalnej społeczności. Budynek jest ogólnodostępny,
a mieszkańcy chętnie organizują w nim uroczystości rodzinne, spotkania integracyjne, szkolne, zebrania sołeckie czy strażackie.

Budowa remizy ze świetlicą w miejscowości Gębarzów
332 429,43 zł
157 262,21 zł
gmina Skaryszew (powiat radomski)
413-313 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
(Odnowa i rozwój wsi)

Tytuł projektu:
Tytuł projektu:

Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku
wielofunkcyjnego w Windykach
Wartość projektu:
514 600,49 zł
Kwota dofinansowania: 279 148 zł
Beneficjent:
gmina Wieczfnia Kościelna (powiat mławski)
Działanie:
413–313 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
(Odnowa i rozwój wsi)
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Urządzenie parku podworskiego w miejscowości
Ojrzeń
Wartość projektu:
583 666,16 zł
Kwota dofinansowania: 323 048 zł
Beneficjent:
Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu (powiat
ciechanowski)
Działanie:
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
Wybrała Alicja Łukaszuk
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

