Decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa
mazowieckiego
W latach 2017-2019 samorząd planuje przeznaczyć na modernizacje i rozbudowy dróg wojewódzkich, mazowieckich szpitali i
instytucji kultury blisko 330 mln zł.

– Od wielu lat sukcesywnie remontujemy i przebudowujemy drogi wojewódzkie, szpitale i instytucje kultury. To ważne, ale
również kosztowne inwestycje. Niestety, drogi, szpitale i instytucje kultury to te obszary, które wymagają ciągłych prac
inwestycyjnych, doposażania i modernizowania. Stąd decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków właśnie na te prace. To nie
ostatnie wsparcie. W miarę oszczędności będziemy przeznaczać kolejne środki na wsparcie naszych placówek – podkreślił
marszałek Adam Struzik.
Większość zaplanowanych inwestycji zrealizowanych będzie w tym i w kolejnym roku. W sumie na rozbudowy i modernizacje
dróg w latach 2017-2019 przeznaczonych zostanie 250 mln zł. W 2017 r. prace budowlane pochłoną 100 mln zł, w 2018 r. ponad
125 mln zł, a w 2019 r. ponad 24,5 mln zł. Modernizacje oraz rozbudowy obejmą te drogi, które są w bardzo złym stanie
technicznym i wymagają podjęcia pilnych prac remontowych. Planowane inwestycje to przede wszystkim wzmocnienie
konstrukcji nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, budowa chodników czy zatok autobusowych. Dodatkowo
planowana jest także przebudowa odwodnienia niektórych dróg oraz niebezpiecznych skrzyżowań.
Zasady wyboru dróg, które zostaną zmodernizowane wyjaśnia dyrektor MZDW Zbigniew Ostrowski – Zgodnie z ogólnie przyjętą
zasadą zrównoważonego rozwoju województwa w pierwszej kolejności wskazywaliśmy drogi, dla których zostały opracowane
dokumentacje techniczne niezbędne do rozpoczęcia realizacji przez lokalne samorządy w ramach zawartych porozumień.
Kolejne kryterium to stan techniczny drogi oraz natężenie ruchu. Wszystkie te zadania są bardzo istotne z punktu widzenia
lokalnej społeczności. Nadrzędnym celem realizacji wskazanych zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w
miejscowościach położonych przy drogach wojewódzkich.
Inwestycje swoim zakresem obejmą przede wszystkim przebudowę jezdni, poprawę i budowę odwodnienia, budowę chodników i
ciągów pieszo-rowerowych. W ramach przyjętego planu jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja 36 inwestycji, a w 2018 r.
kolejnych dziewięciu. Obejmą one drogi wojewódzkie zlokalizowane na terenie całego regionu. Wszystkie inwestycje zakończą
się do końca 2019 r.
Zmiany czekają także mazowieckie szpitale. W latach 2017-2019 w ramach dodatkowych środków zostanie zrealizowanych w
nich piętnaście inwestycji. W sumie pochłoną one około 72 mln zł. W 2017 r. na modernizacje i rozbudowy mazowieckich szpitali

zostanie przeznaczonych ponad 27 mln zł, w 2018 r. – ponad 44 mln zł, a w 2019 r. – 505 tys. zł.
– W tym roku w związku z wejściem w życie tzw. sieci szpitali nasze placówki czekają duże zmiany. Oby na lepsze. Niezależnie
od tego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, który może wspierać szpitalne inwestycje, zamierza przeznaczyć na ten cel w
najbliższych latach blisko 70 mln zł – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Dodatkowe środki traﬁą także do pięciu instytucji kultury, które zrealizują sześć projektów. W sumie w 2017 r. na modernizacje i
remonty muzeów zostanie przeznaczonych blisko 6 mln zł, a w 2018 r. 6,3 mln zł.
DROGI
SUBREGION PŁOCKI
W subregionie płockim planowany jest remont bądź przebudowa w sumie 21 km dróg. Prace prowadzone będą w ośmiu
lokalizacjach dróg:
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 granica województwa-Bądkowo Jeziorne (5 km) – 11 mln zł. Inwestycja planowana na
lata 2017-2018. W 2017 r. na ten cel przeznaczone zostaną 2 mln zł, a w 2018 r. – 9 mln zł;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc-Bielsk na odcinku Bronisław-Bielsk (6,3 km) – ponad 7,1 mln zł. Inwestycja
dwuletnia planowana na lata 2017-2018. Jest to kontynuacja wcześniejszych robót budowlanych. W 2017 r. na ten cel
przeznaczonych zostanie ponad 6 mln zł, natomiast w 2018 r. ponad 1 mln zł;
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w Lelicach (1 km) – 3,5 mln zł. Inwestycja jednoroczna planowana na 2017 r.;
• droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy – ponad 6,2 mln zł. Inwestycja planowana na 2018 r. zakłada przebudowę
najbardziej zniszczonych odcinków drogi;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki (1,5 km) – 5 mln zł. Inwestycja planowana na 2018 r.;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 (blisko 2 km), przejście przez Brudzeń Duży – 6,2 mln zł. Inwestycja jednoroczna
planowana na 2017 r.;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 wraz z przebudową niebezpiecznego skrzyżowania w miejscowości Pacyna (0,5 km) –
2,5 mln zł. Inwestycja jednoroczna planowana na 2017 r.;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przejście przez Maszewo Duże (1,6 km) – 5 mln zł. Inwestycja planowana na 2018 r.
SUBREGION CIECHANOWSKI
W subregionie ciechanowskim zaplanowano przebudowę drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków (16 km) – 18 mln
zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018 r. W 2017 r. na ten cel przeznaczonych zostanie 12 mln zł, a w 2018 r. – 6
mln zł.
SZPITALE
Wsparcie ﬁnansowe traﬁ także do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Placówka otrzyma w 2017 r. 4,7 mln zł na
modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z zakupem wyposażenia – zadanie to będzie realizowane również w
2018 r., a łączne nakłady wyniosą 10 mln zł.
Środki traﬁą również do WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. Placówka otrzyma 36 tys. zł na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji budynku warsztatów i garaży.
Inwestycje nie ominą także Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Ponad 5,5 mln zł zostaną przeznaczone
na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie obejmuje kontynuację prac wraz z robotami odtworzeniowymi
nawierzchni.
KULTURA
Kolejne 273,5 tys. zł traﬁ do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na wkład własny muzeum w projekcie unijnym realizowanym w
ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sal oraz wykonanie aranżacji i przystosowanie
pomieszczeń sutereny do celów wystawienniczych. Łączna wartość projektu to 645 tys. zł.
Na podstawie informacji Marty Milewskiej
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