Transkrypcja Radiowej Kroniki Województwa Podlaskiego – 28.04.2021
[LEKTOR] Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
[LEKTOR GŁÓWNY] Magda Bochenek. Zapraszam.
Zainwestują w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie. Blisko 300 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej z województwa podlaskiego skorzysta z przyznanego przez Sejmik Województwa
dofinansowania.
Druhowie z OSP bardzo często jako pierwsi niosą pomoc – podkreśla Artur Kosicki, Marszałek
Województwa Podlaskiego:
[Artur Kosicki] Dzięki decyzji radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego możemy wesprzeć
kilkaset jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych rozsianych po całym regionie. A sprawny,
nowoczesny sprzęt i wyposażenie oznaczają większe bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
Wiadomo, że druhowie z OSP bardzo często jako pierwsi niosą pomoc, i nie chodzi tu tylko o
gaszenie pożarów, ale o pomoc ofiarom wypadków czy też usuwanie skutków żywiołów oraz wiele
innych działań.
[LEKTOR GŁÓWNY] Początkowo dofinansowanie dla OSP miało w sumie wynieść 2 miliony
złotych. Jednak było tak wielkie zainteresowanie tym wsparciem, że zwiększono je o 450 tysięcy
złotych. Pozwoliło to na wsparcie blisko 300 Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na
terenie 110 podlaskich gmin.
[LEKTOR] To jest radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
[LEKTOR GŁÓWNY] Teraz czas na gminę Hajnówkę i dofinansowanie dwóch projektów dla
mieszkańców na ponad milion 300 tysięcy złotych. Za pozyskane pieniądze zostanie
wyremontowana i rozbudowana dawna świetlica wiejska. Po remoncie zostanie utworzony tam dom
dziennego pobytu.
Będzie to placówka wsparcia dziennego zapewniająca osobom starszym, które ze względu na wiek,
stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne czy mieszkaniowe, nie są w stanie normalnie
funkcjonować w społeczeństwie. Ten dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
budynek zapewni wsparcie 20 osobom z gminy.
Inwestycja będzie kosztowała ponad 870 tysięcy złotych, dofinansowanie wynosi 540.
Drugi dofinansowany projekt przeprowadzi Miasto Hajnówka. Będzie polegał on na aktywizacji
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli ludzi biednych, chorych, w
trudnej sytuacji życiowej. Miasto zrealizuje ten projekt wspólnie z Hajnowskim Stowarzyszeniem
„Sami Sobie”, dzięki temu 45 osób znajdzie pomoc w Klubie Integracji Społecznej „Kurnik”.
Podopieczni tej instytucji wezmą m.in. udział w kursach zawodowych, warsztatach edukacyjnych i
wielu innych zajęciach.
Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 802 tysiące złotych, a dofinansowanie pokryje 730 tysięcy.
[LEKTOR GŁÓWNY] Przebudowa drogi powiatowej Wizna - Jedwabne, budowa oświetlenia w
Konarzycach czy wodociągu w Wysokiem Mazowieckiem w drodze krajowej 66 to kilka z

inwestycji, które otrzymają wsparcie w ramach środków przyznawanych przez radnych Sejmiku
Województwa Podlaskiego. W sumie wsparcie wyniesie ponad 11 milionów złotych.
[Artur Kosicki] Zainteresowanie samorządów dotacjami na inwestycje jest bardzo duże. Widząc te
potrzeby, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, staraliśmy się znaleźć dodatkowe pieniądze na
realizację tych przedsięwzięć. Takie projekty oddolne są przemyślane i dają nam gwarancję, że są to
inwestycje rzeczywiście potrzebne lokalnym mieszkańcom. Zdecydowana większość z nich
dotyczy podstawowych potrzeb, takich jak przebudowa dróg czy też budowa sieci wodociągowych.
[LEKTOR GŁÓWNY] Wyjaśniał Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki. Pełna lista
dofinansowanych projektów jest dostępna na portalu Wrotapodlasia.pl.
[LEKTOR] To Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
[LEKTOR GŁÓWNY] Z dwóch do trzech milionów złotych wzrosła pula środków na renowację
podlaskich zabytków. To rekordowa kwota, która zostanie rozdysponowana pomiędzy 65
zabytkowych miejsc. Prace ratunkowo- konserwatorskie części elewacji przejdzie m.in. dawny
klasztor Dominikanów w Różanymstoku za 65 tysięcy złotych. Natomiast 100 tysięcy złotych
otrzyma parafia p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym.
Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego wystroju malarskiego, elementów
drewnianych i metalowych zakrystii i pomieszczeń przy prezbiterium w kościele parafialnym.
Również 100 tysięcy złotych otrzyma Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w
Supraślu na remont dachu i wymianę pokrycia dachowego w części budynków klasztornych.
Dofinansowanie w wysokości 33,5 tysięcy złotych przeznaczono na remont i konserwację
zabytkowego nagrobka Henryka Czarneckiego.
[LEKTOR GŁÓWNY] Prawie 5milionów 8oo tysięcy złotych na nowe autobusy trafiło do Bielska
Podlaskiego.
Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja miejska w Bielsku Podlaskim - to cel
umowy podpisanej w środę przez Stanisława Derehajło, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego
oraz Marka Malinowskiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego.
W ramach otrzymanej dotacji miasto zakupi dwa niskoemisyjne autobusy elektryczne oraz stacje
ładowania wraz z posadowieniem. Zostaną również odpowiednio przebudowane ulice. Powstaną
dwa węzły przesiadkowe oraz parkingi typu „park&ride” (29 miejsc postojowych dla aut) lub
„bike&ride (28 miejsc dla rowerów). Na tych parkingach kierowcy będą mogli zostawić samochód
lub rower i przesiąść się do autobusów elektrycznych.
[LEKTOR] Mecenasem kroniki radiowej jest Województwo Podlaskie.
[LEKTOR 2] Więcej informacji na portalu WrotaPodlasia.pl.

