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Koniec roku jest odpowiednim momentem na podsumowanie działań podjętych przeze mnie, Radę Gminy
i pracowników Urzędu Gminy przez ostatnie dwa lata,
czyli w połowie kadencji. Dzięki naszej wspólnej pracy i
konstruktywnej współpracy udało się wywalczyć sporo sukcesów, jednak każdy z nas ma świadomość, że
jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Choć w tym czasie
nastąpiło duże ożywienie inwestycyjne, to przyznam,
że nie obyło się bez problemów i drobnych porażek, ale
również te należy traktować jako cenny dar, gdyż uczą
nas wyciągania wniosków i alternatywnego myślenia.
Ponadto przynoszą doświadczenie i mobilizują do doskonalenia poczynań.
Pragnę bardzo podziękować wszystkim radnym i współpracownikom za ogrom
zaangażowania i aktywność wniesione w działania zmierzające ku rozwojowi naszej Gminy. Wyrażam wdzięczność władzom Województwa Mazowieckiego
i przedstawicielom wielu innych instytucji za przychylność i pomoc w zdobywaniu środków zewnętrznych oraz za to, że nigdy nie pozostawali obojętni na nasze potrzeby. Dziękuję za owocną współpracę i życzliwość włodarzom sąsiednich gmin.
Jednak szczególnie chcę podziękować Wam, drodzy Mieszkańcy. Za wyrozumiałość, za
każde miłe słowo i gest, skierowane w moją stronę. Dziękuję również za słowa krytyki, bo
to głównie one pomagają w trzeźwej ocenie sytuacji i kierują moją uwagę na istotne problemy, nurtujące naszą społeczność. Wiele z nich dzięki wspólnym wysiłkom udało się już
rozwiązać. Postaramy się aby te pozostałe przestały istnieć w najbliższej przyszłości.
Kończąc drugi rok naszych wspólnie podjętych inicjatyw na rzecz Gminy Krasnosielc oddaję w Państwa ręce podsumowanie tego okresu.

Paweł Ruszczyński

Wójt Gminy Krasnosielc
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W latach 2011 – 2012 zmodernizowane zostały drogi w miejscowościach: Ruzieck, Nowy Sielc,
Pienice, Grądy, Krasnosielc Leśny
oraz w obrębie Zespołu Szkół i kościoła w Krasnosielcu. Poprawa
stanu w/w odcinków dróg kosztowała ok. 1 mln zł, a środki które udało się pozyskać wyniosły
tylko 58 tys. zł. Niestety okres ten
nie był obfity w programy, które
pomogłyby sfinansować remonty dróg, dlatego gmina zmuszona była ponieść zdecydowaną
większość kosztów z własnego
budżetu.
Kolejną istotną inwestycją była budowa parkingu wraz chodnikiem i oświetleniem na Placu Kościelnym w Krasnosielcu.
Zamontowano tu elementy małej architektury: ławki, kosze na
śmieci oraz lampy oświetleniowe.
Powstał też parking przy przedszkolu, a droga pomiędzy domem
nauczyciela, a budynkiem byłego
ZGKiM została wyłożona kostką
brukową. Projekt nie tylko przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, ale w dużej mierze pozytywnie wpłynął
na poprawę estetyki naszej gmin-

nej miejscowości. Realizacja zadania kosztowała 435 152,48 zł, z
czego 202 163,00 zł stanowiła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Wymieniono 100 sztuk opraw
oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łazy, Biernaty, Amelin,
Nowy Sielc oraz w Krasnosielcu
na ulicach: Baśniowej, Chłopiałąckiej, Rynek i Wolności.
Główną rolę w dbałości o bezpieczeństwo naszej gminy odgrywają służby ratownicze. Aby
umożliwić strażakom podejmowanie sprawnych akcji w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
ludzkiego doposażyliśmy gminne jednostki OSP w nowy specjalistyczny sprzęt strażacki (zestaw
ratownictwa drogowego, motopompę, agregat prądotwórczy,
wentylator oddymiający, prądownice wodne, rozpieracz teleskopowy, aparaty powietrzne, rozdzielacze i przełączniki do węży, węże
tłoczne i ssawne), odzież i obuwie
specjalne oraz samochody. Zakup
sprzętu i ubrań specjalnych został wsparty dofinansowaniem z
WFOŚiGW w Warszawie dotacją
wynoszącą ponad 73 tys. zł, nato-

miast całkowity koszt zakupów
wyniósł 113 453,49 zł.
W ramach Samorządowego
Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim OSP
2011 r. zakupiono średni samochód strażacki dla OSP w Drążdżewie za 126 360,00zł. Kwota
dotacji to 50 tys. zł. Z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej pozyskano średni samochód pożarniczy marki
MAN, który został przekazany
OSP Krasnosielc. Koszt wozu w
wysokości 130 tys. zł gmina po-

kryła ze środków własnych. Z
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Radomiu nieodpłatnie pozyskano samochód lekki Volkswagen T-4, który trafił w posiadanie
jednostki OSP Raki. Taki sam pojazd otrzymała jednostka z Chłopiej Łąki w ramach przesunięcia
z OSP Krasnosielc.
Z Funduszu Prewencyjnego
PZU S.A. (7 300,00 zł) oraz ze
środków MSWiA (30 612,42 zł)
zakupiono obuwie specjalistyczne dla strażaków oraz mundury wyjściowe i inny niezbędny
sprzęt.
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Kultura
W okresie ferii w GOK odbywały się zimowiska. Dzieci
uczestniczyły w zajęciach: plastycznych, muzycznych, karaoke, oglądały projekcje filmowe,
itp. Odwiedziły też fitness klub,
gdzie miały możliwość nieodpłatnego korzystania ze sprzętu
na siłowni oraz sali do aerobiku.
Niebywałą radością był dla dzieciaków bal przebierańców.
Z ogromnym zainteresowaniem, t ym razem dorosłych,
spotkał się kostiumowy bal karnawałowy. Tradycyjnie w karnawale odbył się Gminny Przegląd
Zespołów Zapustnych, który został zorganizowany we współpracy z PSP w Rakach, Radą Sołecka oraz OSP i KGW w Rakach.
8 marca 100 naszych mieszkanek integrowało się, przy okazji
Dnia Kobiet. Panie mile spędziły wieczór przy doskonałej oprawie muzycznej przygotowanej
przez zespół nauczycieli z Raków. Przegląd Pieśni Wielkopostnej już chyba na stałe wpisał się do kalendarza gminnych
imprez. W 2012 r. wzięło w nim
udział 11 solistów oraz 18 zespołów muzyczno – wokalnych z
powiatów makowskiego i ostrołęckiego. Imprezie towarzyszyła
świąteczna degustacja i wystawa
okolicznościowych prac twórców
ludowych.
Nie mogło zabraknąć uroczystych obchodów Dni Krasnosiel-

gminy
W życiu kulturalnym
ło.
również sporo się dzia
ry był
Gminny Ośrodek Kultu
interesująorganizatorem wielu
cych wydarzeń.

ca. 12 sierpnia odbyły się dwie
mniejsze imprezy: Gminne Spławikowe Zawody Wędkarskie
oraz Gminny Zlot Motocyklowy. Dzień ten zgromadził rzeszę
zainteresowanych widzów oraz
pasjonatów wędkarstwa i motocykli. A na scenie prezentowali się krasnosieleckiej publiczności: grupa Avista, orkiestra OSP
z Pienic, chór KGW z Grabowa, grupa nauczycieli z Raków
z programem żołnierskim. Wystąpił kabaret „Szuje”, grupa wojów Jantar, zespół disco polo AKCENT oraz zespół prowadzący
zabawę taneczną Helios.
Poza tym zorganizowano też
szereg różnorodnych konkursów,
wystaw i warsztatów.
Nietypowym pomysłem zaskoczyła wszystkich Publiczna
Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu, która rozpoczęła realizację projektu pn.”Od glinianej

tabliczki do czytnika e-booka”.
Projekt ten uzyskał akceptację
Fundacji Bankowej im. dr.Mariana Kantona. Na realizację projektu Fundacja przekazała dotację w wysokości 1.800 zł. Projekt
składa się z 3 części: warsztatów z historii książki rękopiśmiennej, warsztatów drukarskich oraz warsztatów z historii

książki współczesnej. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z
historią książki i pisma na przestrzeni wieków. Uczestniczą w
nim dzieci i młodzież klas IVVI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy - ogółem
160 osób. Realizacja trwa od listopada 2012 r. do stycznia br.
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Dbamy o środowisko
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W roku 2012 rozpoczęto rekultywację gminnego wysypiska śmieci znajdującego się w
Krasnosielcu Leśnym. 18. lipca
w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu Paweł Ruszczyński - Wójt
Gminy Krasnosielc, Mirosława
Waszczak - Skarbnik oraz Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, podpisali umowę na jej
dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dzięki realizacji projektu stwarzające w chwili obecnej zagrożenie

dla środowiska wysypisko stanie się przyjazne dla otoczenia, a
mieszkańcy gminy zyskają nowe
tereny przyrodnicze. Realizacja
projektu przyczyni się nie tylko
do przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych, ale
również do poprawy stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności
turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej Gminy Krasnosielc.
W 2011 roku opracowaliśmy
„Program usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Krasnosielc”,

którego celem jest przygotowanie planu oczyszczania terenu
Gminy z wyrobów zawierających
azbest poprzez ich demontaż i
unieszkodliwienie, co doprowadzi do wyeliminowania szkodliwego wpływu i niebezpiecznych
dla zdrowia skutków działania
azbestu. W sierpniu minionego
roku rozpoczęto eliminowanie
stosowanych od wielu lat pokryć
dachowych i oczyszczenie z nich
obszaru gminy poprzez udzielenie pomocy mieszkańcom gminy
w realizacji kosztownego usuwania płyt eternitowych. Gmina po-

zyskała na ten cel prawie 57 tys.
zł z WFOŚiGW w Warszawie, co
stanowiło 100% wartości całego
zadania.
Wykonano termomodernizację budynków PSP i domu nauczyciela w Rakach oraz byłego
ZGKiM, posterunku policji i biblioteki w Krasnosielcu. Dzięki
temu budynki nie tylko zyskały nowe, estetyczne oblicze, ale
stały się bardziej ekonomiczne w
utrzymaniu i przyjazne środowisku. Środki na realizację pochodziły z WFOŚiGW.
Jesteśmy jedną z nielicznych
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gmin w subregionie ostrołęcko
- siedleckim, które przywiązują
ogromną wagę do edukacji ekologicznej. W 2011 roku zorganizowaliśmy konkurs ekologiczny
„Lasy w naszej gminie”, w którym wzięło udział prawie 200
uczniów szkół podstawowych
klas I-III. Dzieci uczestniczyły w
warsztatach ekologicznych, na
których pogłębiali swoją wiedzę
na temat ekologii ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy
o lesie. Następnie został przeprowadzony test wiedzy o lesie,
w którym uczniowie musieli się
wykazać informacjami wykra-

czającymi poza ramy szkolnego programu. Najlepsi otrzymali cenne nagrody rzeczowe:
laptopy, aparaty cyfrowe, plecaki i śpiwory. Dodatkową atrakcją
był pokaz mody ekologicznej, na
którym uczniowie występowali
w strojach przygotowanych własnoręcznie z odpadów. Za zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu zwiedzili Muzeum Ziemi
PAN w Warszawie. W 2012 roku
zrealizowaliśmy kolejny projekt
edukacyjny, podczas którego
nie brakowało licznych przedsięwzięć ekologicznych. Były to
warsztaty ekologiczne skierowa-

ne do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VI i gimnazjum.
Miały one na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży
ekologicznego modelu życia poprzez właściwą segregację odpadów. Warsztaty prowadzone były w formie różnorodnych gier,
zabaw i pracy twórczej. W ramach warsztatów terenowych
uczniowie szkół podstawowych
zwiedzili także zakład MPK w
Ostrołęce i dowiedzieli się jaki jest los śmieci, które trafiają
do sortowni. Następnie wszyscy uczniowie i mieszkańcy
uczestniczyli wspólnie w akcji

W trosce o innych
W akcję włączyli się licznie
mieszkańcy naszej gminy, przedsiębiorcy, wolontariusze, Gminny
Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd i Rada Gminy, szkoły podstawowe z Drążdżewa i Raków, ale i również nasi
sąsiedzi, czyli Zespół Szkół z Gąsewa oraz Urząd Miejski z Makowa Mazowieckiego. Podczas finału akcji do GOK-u dostarczono
81 pudeł prezentowych. Zawie-

rały one produkty spożywcze,
chemiczne, słodycze, przybory
szkolne, ubrania, meble, pościel,
zabawki, itp. Dzięki Państwa zaangażowaniu i chęci niesienia pomocy innym 9 potrzebujących rodzin miało niezapomniane, być
może pierwsze takie święta w życiu. Widzimy więc, że w jedności siła i że razem możemy sprawić, że świat choć na kilka chwil
nabierze pogodniejszych barw.

sprzątania świata pn. „Chroń i
promuj czystość w gminie”, podczas której zebrali około pół tony śmieci. Liczne zaangażowanie w zbiórkę świadczy o tym,
że naszym mieszkańcom nie jest
obojętny los świata. Odbyła się
również zbiórka elektrośmieci,
za przyniesienie których każdy
otrzymał w nagrodę sadzonkę
drzewka leśnego. Gminne akcje edukacyjne zostały wsparte
środkami z WFOŚiGW w wysokości prawie 30 tys. zł, natomiast
ok. 19 tys. zostało przeznaczone
na ten cel z budżetu gminy.

Rejon Krasnosielc zaist
niał na
paczkowej mapie Polsk
i. W minionym roku po raz pi
erwszy
wzięliśmy udział w og
ólnopolskiej akcji „Szlachetn
a Paczka”,
jako pionierzy w powi
ecie makowskim.

Wierzymy gorąco, że Szlachetna
Paczka odcisnęła
w niejednym sercu i domu ślad dobra i będzie nadal
i nspirować nas
w s z y s t k i c h do
zmian na lepsze.
Liczymy na kontynuację akcji i wsparcie z Państwa strony w kolejnych latach.
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Oświata

Są wyposażone w różnorodne
drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie,
równoważnie, przeplotnie oraz
kolorowe huśtawki, a co istotne zastosowano na nich nowoczesną, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, amortyzującą
upadki. Instrumentem wsparcia
finansowego był program rządowy „Radosna Szkoła”, z którego
pozyskano środki w wysokości
178 891,20 zł, a drugie tyle stanowiły środki z własnego budżetu.

i place zabaw
W pierwszej kolejnośc
szkołach
przy naszych gminnych
elinie, Drążpodstawowych (w Am
ły przygotodżewie i Rakach) zosta
z dziećmi różwane do prowadzenia
ych.
nych form zajęć ruchow

Zakończono też budowę bardzo potrzebnej stołówki przy Zespole Szkół przy ul. Ogrodowej
w Krasnosielcu. Inwestycja zrealizowana została ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Budynek został połączony funkcjonalnie i bryłowo
z istniejącym budynkiem szkoły. Na parterze zlokalizowano
stołówkę wraz z zapleczem ku-

chennym, na piętrze natomiast
znajdują się 3 sale lekcyjne, korytarz przeznaczony na miejsce wypoczynku dla najmłodszych uczniów oraz sanitariaty.
Aby zapewnić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym została w nim zainstalowana winda, która umożliwi
dotarcie na parter i piętro budynku oraz wybudowano podjazd dla wózków inwalidzkich.
W chwili obecnej szkoła może poszczycić się stołówką z profesjo-

nalnym wyposażeniem, spełniającą wszelkie określone prawem
normy. Koszt całkowity projektu: 1 455 573,40 zł, kwota dotacji:
1 191 065, 18 zł.
Dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół w Zespole Szkół w
Krasnosielcu trwają dodatkowe
zajęcia dla uczniów klas I-III, a
uczniowie szkoły w Rakach będą miały okazję zwiedzić różne
kraje Europy w ramach wymiany międzynarodowej.
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Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i rodzin w trudnej
sytuacji
Jego celem jest zapewnienie
dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Krasnosielc zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności
oraz dzieciom z rodzin zastępczych. Wsparcie w ramach projektu objęło zakup 100 zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem. Uczestnicy projektu korzystali również ze szkoleń
obejmujących obsługę komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej. Realizacja projektu będzie miała pozytywny
wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz
na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy, dzięki zapewnieniu
dostępu do szerokopasmowego
Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom
domowym. Projekt jest realizowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, przy

zęli11 rozpoc
W roku 20
ktu
zację proje
śmy reali
wydziałanie
„Przeciw
uw
cyfrowem
kluczeniu
”.
rasnosielc
Gminie K
wsparciu w wysokości 665 622,25
zł. Koszt całkowity zadania wynosi 783 085,00 zł.
Na początku 2012 roku gmina
zakupiła mikrobus marki Volkswagen, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód posiada
szyny podłogowe do mocowania
2 wózków inwalidzkich oraz najazdy przeznaczone do wprowadzania wózków tradycyjnych, jak
i z napędem elektrycznym. Wartość zakupu wyniosła 147 000 zł,
a 50 % środków (73 500 zł) na zakup pochodziło z PFRON. Dowóz dzieci niepełnosprawnych
do szkół trwa od 1 kwietnia ubiegłego roku.

Gospodarka
wodno-ściekowa
Rok 2011 przyniósł
koniec budowy tzw.
„małego wodociągu”.

Zrealizowano wówczas II etap
budowy sieci wodociągowej we
wsiach: Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Pienice i Wola Włościańska o
łącznej długości 18 km. Wykonano 133 przyłącza projektowane i
27 dodatkowych. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Koszt budowy
wodociągu wyniósł 1 099 726,56
zł, a w ys okość wspa r c i a to
552 726,17 zł.
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W najbliższej przyszłości
śnictwa Grądy.
Tra s a ś c ieżk i
rozpoczynać
się b ę d z ie w
zre
cji
esty
inw
ch
Koszt kluczowy
Now y m K rasnosielcu i bęalizowanych w minionym roku wy
dzie prowadzić
ad
pon
a
zł,
.
tys
niósł ok. 2 mln 200
aż do rezerwatu „Zwierzy1 mln zł stanowiły pieniądze zdo
niec”. Planuje
kwię
w
w,
mó
gra
byte z różnych pro
się t u ut wo rzen ie prz yszości unijnych. Ponadto udało się
stanków edunan
dofi
mln
4
wywalczyć prawie
kacyjnych,
reskierowasowania na inwestycje, których
nych do grualizację zaplanowaliśmy na lata
py młodszych
i st a rsz yc h
2013-2014.
dzieci, m łodzieży ora z
osób doroStąd rozpoczęty 2013 rok zapo- słych. Projekt uwzględnia szewiada się równie pracowicie, jak roko rozumiane potrzeby edui lata go poprzedzające. Zaplano- kacy jne, zident yfikowane w
wano kontynuację modernizacji gminie. Zdajemy sobie sprawę,
świetlic wiejskich, która jest fi- jak ważną rolę w dbałości o śronansowana ze środków PROW dowisko naturalne pełni budo2007-2013. Część z nich doczeka- wanie postaw proekologicznych,
ła się remontu w końcówce 2012 r. co jest podstawą do zmiany pewDocelowo w ramach projektu zo- nych niewłaściwych zachowań w
staną odnowione świetlice wiej- życiu codziennym, stąd w proskie w 13 miejscowościach: Chło- jekcie wzmianki dotyczące popiej Łące, Nowym Sielcu, Woli rad ekologicznych oraz różnego
Włościańskiej, Pienicach, Grabo- rodzaju ciekawostki ekologiczne.
wie, Amelinie, Biernatach, Przy- Narzędzia edukacyjne utworzą
tułach, Grądach, Drążdżewie, kolorowe tablice ze zwięzłymi
Rakach, Wólce Drążdżewskiej i opisami, barwnymi ilustracjami
Karolewie. Miejmy nadzieję, że i zdjęciami, bogate w treść merealizacja inwestycji przełoży się rytoryczną, a jednocześnie łatwo
na wzrost aktywności i integra- przyswajalne.
cji społeczeństwa tych wiosek.
Przy cmentarzu w KraW Przytułach, Pienicach i No- snosielcu zostanie wywym Sielcu powstaną trzy pla- budowany chodnik
ce rekreacyjno – sportowe przy ora z pa rk i ng,
ponad 50% współfinansowaniu n a t o m i a s t w
z Programu Rozwoju Obszarów Drążdżewie
Wiejskich. Miejscowości te zyska- Małym oprócz
ją jeszcze większą atrakcyjność, a przycmentarich najmłodsi mieszkańcy docze- nego parkingu
kają się interesujących i bezpiecz- i ułożenia chodnych miejsc zabaw.
nika od kościoła
Pozyskaliśmy 100% wsparcia z do miejscowego
WFOŚiGW (140 220,00 zł) na bu- cmentarza zodowę terenowej infrastruktury stanie wybudoedukacyjnej, czego efektem bę- wana nowa linia
dzie ścieżka dydaktyczna „Z la- oświetleniowa
sem za pań brat” na terenie Le- oraz zmoderni-

zowana istniejąca na odcinku od
kopca do świątyni. Na obydwie
inwestycje gmina pozyskała dofinansowanie prawie 280 tys. zł,
co stanowi 57% wartości całego
kosztu.
Również w roku bieżącym odbędzie się realizacja pierwszego
etapu projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krasnosielc”. Zostanie wymieniona sieć wodociągowa w
Krasnosielcu oraz zmodernizowana stacja uzdatniania wody w
Drążdżewie Małym. W drugim
etapie, który zaplanowano na rok
2014, zostanie wybudowanych
89 przydomowych oczyszczalni
ścieków u mieszkańców, którzy
wcześniej wyrazili chęć ich posiadania, oraz nastąpi zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego. Wartość całego projektu oszacowano
na ok. 3 mln 306 tys. zł, a pozyskane z PROW dofinansowanie
wynosi ponad 2 mln zł.
Ze względu na mnogość zaplanowanych inwestycji w rozpoczynającym się dopiero roku
przesunięto termin modern i z ac ji t a rgow ic y n a
rok 2014. Nowoczesne, utwardzone,
ośw iet lone z
sanitariatami i parkin-

g a m i o r a z s i e c i ą
elektroenergetyczną – tak w niedalekiej przyszłości będzie wyglądało nasze gminne targowisko, jako jedyne w powiecie
makowskim. Wszystko dzięki środkom unijnym w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013. Poza Gminą Krasnosielc dofinansowanie
z programu „Mój Rynek” otrzymało zaledwie 26 gmin i miast z
Mazowsza.
Na początku tego roku ukazała się wstępna lista rankingowa
wniosków złożonych w 2012 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na 12 miejscu tej listy
znalazł się nasz projekt dotyczący przebudowy ciągu komunikacyjnego w Krasnosielcu i Nowym
Sielcu. Mamy szansę na 50% dofinansowanie tej inwestycji, jednak
na ostateczną listę jeszcze czekamy z niecierpliwością i nadzieją, że nasza pozycja nie ulegnie
zmianie.
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