Wsród nich znalazły się remizy z naszego powiatu
Na remonty 16 strażnic środki przyznał samorząd województwa mazowieckiego

Prace te będą możliwe, dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza. Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o
dofinansowaniu kwotą 351 tys. zł 16 projektów z subregionu ciechanowskiego.
Ościsłowo - gmina Glinojeck - Remont posadzki oraz kanału garażu strażnicy - 14 000 zł
Sosnowo - gmina Opinogóra Górna - Remont wrót garażowych oraz elewacji strażnicy - 23 742 zł
Przywilcz - gmina Grudusk - Remont dachu strażnicy - 23 742 zł
Na Mazowszu jest blisko dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Druhowie z Mazowsza
są świetnie przygotowani do wykonywania powierzonych im zadań. Są przeszkoleni zarówno z zakresu ratownictwa drogowego,
jak i medycznego. Co ważne, dysponują coraz lepszym sprzętem strażackim, w tym nowoczesnymi samochodami ratowniczogaśniczymi. Jest to możliwe również dzięki środkom z budżetu województwa. Od lat samorząd Mazowsza wspiera ochotnicze
straże pożarne. Od 2006 r. do 2017 r. przekazał na zakup sprzętu i samochodów przeciwpożarowych ponad 71 mln zł. W tym
czasie wsparcie otrzymało niemal 2995 jednostek OSP. Pozwoliło to zakupić przeszło 500 samochodów pożarniczych, ponad 20
łodzi, a także ponad 150 zestawów ratownictwa technicznego lub medycznego.
– Zawsze z wielkim uznaniem i szacunkiem odnoszę się do pracy strażaków ochotników. To ludzie, którzy niosąc pomoc, bez
wahania i bezinteresownie, często ryzykują swoim życiem i zdrowiem. Naszym zadaniem jest ich wspierać. Od lat staramy się
wyposażać ich w możliwie najlepszy sprzęt. Teraz środki kierujemy na równie ważne zadanie – remonty strażnic. Mówimy tu o
lepszym komforcie pracy, ale też bezpieczeństwie dla samych strażaków i ich sprzętu – podkreśla marszałek Adam Struzik.
W tym roku samorząd Mazowsza zdecydował o uruchomieniu dodatkowego wsparcia dla mazowieckich OSP. Tym razem
pieniądze trafią na remonty budynków strażnic OSP. Dzięki 5 mln zł dotacji uda się zrealizować 214 przedsięwzięć na terenie
całego Mazowsza. Strażacy ochotnicy najczęściej aplikowali o środki na wymianę dachów strażnic, bram garażowych, a także
drzwi i okien w budynkach. OSP środki z budżetu Mazowsza przeznaczą również na nowe elewacje i posadzki, a także instalacje
elektryczne i wentylacyjne. Maksymalna dotacja wyniosła 23 tys. zł.
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