
realizowane w ramach Lokalnej Strategii Działania

„SLGD – Tygiel Doliny Bugu”

PROJEKTY MIASTA SIEMIATYCZE



1. „CZYSTE POWIETRZE NAD SIEMIATYCZAMI –
WYMIANA KOTŁÓW C.O.”

Modernizacja źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
i zmniejszenie emisji CO2 związanej z niską emisją indywidualnych
kotłowni w Siemiatyczach.
30 mieszkańcom wymieniono kotły ciepła na nowe piece gazowe. Zakres
prac objął m.in. demontaż starych i montaż nowych instalacji, w tym także
instalację układu sterującego, wykonanie płukania oraz prób
ciśnieniowych, uruchomienie i przeszkolenie użytkowników instalacji.





1. „CZYSTE POWIETRZE NAD SIEMIATYCZAMI –
WYMIANA KOTŁÓW C.O.” – cd.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 347 tys. zł,
dofinansowanie 208 tys. zł.





2. SŁONECZNE DACHY MIASTA SIEMIATYCZE

W ramach projektu w 80 gospodarstwach domowych zostały
zainstalowane kolektory słoneczne. Projekt został dofinansowany
z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu
wyniosła 777 tys. zł, dofinansowanie 530 tys. zł.





3. SIEMIATYCKI KLUB JUNIORA – PRZEBUDOWA 
BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY 
UTWORZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

W ramach zadania budynek gospodarczy przebudowano
na Siemiatycki Klub Juniora. Świetlica środowiskowa to miejsce spotkań,
sprzyjające edukacji i integracji dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat.
Budynek został docieplony, wymieniono stolarkę okienną, wykonano
instalację sanitarną oraz elektryczną, także monitoring. Obiekt
dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku
wykorzystuje się ciepło zgromadzone w powierzchni ziemi oraz światło
słoneczne do produkcji energii elektrycznej.





3. SIEMIATYCKI KLUB JUNIORA – PRZEBUDOWA 
BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY 
UTWORZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ – cd.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu wyniosła 472 tys. zł, dofinansowanie: 243 tys. zł.
W bieżącym roku Miasto pozyskało środki finansowe na realizację
dodatkowych zajęć w placówce, a także na jej dodatkowe wyposażenie.





4. MAŁA REWITALIZACJA W MIEŚCIE SIEMIATYCZE: 
PLAC INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ETAP I

I etap dużego projektu (przewiduje się III etapy, wartość całości wyniesie
ok. 3 mln zł), który zakłada zagospodarowanie terenu przy zalewie nr 1
na różnorodne strefy przeznaczone do zabaw i rekreacji mieszkańców
w każdym wieku. W I etapie zaplanowano wykonanie ścieżek, trawników,
ogrodzenia, oświetlenia oraz montaż elementów małej architektury
tj. ławek, koszy na śmieci, zjazdu linowego, drewnianego wigwamu,
pagórków z tunelami, bujaka w formie deski surfingowej, ścianki
wspinaczkowej oraz elementów siłowni zewnętrznej.





4. MAŁA REWITALIZACJA W MIEŚCIE SIEMIATYCZE: 
PLAC INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ETAP I – cd.

Na realizację I etapu Siemiatycze otrzymały dofinansowanie
w wysokości blisko 393 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego. Miasto stara się o uzyskanie funduszy
na realizację dwóch pozostałych części projektu.





5. ROZSZERZENIE OFERTY ŚWIETLICY 
ŚRODOWISKOWEJ W SIEMIATYCZACH

Dodatkowe zajęcia i wyposażenie na potrzeby Siemiatyckiego Klubu
Juniora. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc
i rozszerzenie oferty usług świadczonych w istniejącej placówce.
Od października bieżącego roku dzieci i młodzież będą korzystać z nowych
zajęć terapeutycznych oraz rozwijających. Ze wsparcia skorzysta 30 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.





5. ROZSZERZENIE OFERTY ŚWIETLICY 
ŚRODOWISKOWEJ W SIEMIATYCZACH – cd.

Całkowita wartość projektu wynosi 189 tys. zł. Dofinansowanie
z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 179 tys. zł.





6. DLA SIEMIATYCZ RAZEM – EDYCJA I + II 

Dwie edycje projektu mającego na celu podniesienie aktywności
mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Wsparciem objęto każdorazowo
44 osoby, dla których zorganizowano m.in. warsztaty koronkarskie
i wikliniarskie, trening kompetencji społecznych, warsztaty prawne,
warsztaty z profilaktyki, agresji i przemocy, pikniki integrujące.
Mieszkańcy korzystali z grupowego i indywidualnego poradnictwa
zawodowego oraz szkoleń (brukarz, pomoc kuchenna, opiekun osoby
starszej, niepełnosprawnej).





6. DLA SIEMIATYCZ RAZEM – EDYCJA I + II – cd. 

Całkowita wartość obu projektów wyniosła ponad 805 tys. zł,
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego –
ponad 765 tys. zł.





7. KLUB AKTYWNEGO SENIORA W SIEMIATYCZACH

Projekt zakłada działalność opiekuńczo-aktywizującą na rzecz 15 osób
w wieku 60+ zagrożonych wykluczeniem społecznym, osamotnieniem,
marginalizacją, korzystających z działającego Klubu Seniora. Planowane
jest codzienne wsparcie osób starszych - zatrudnienie opiekuna, transport,
warsztaty kulinarne, spotkania z psychologiem, zagospodarowanie czasu
wolnego, działalność prozdrowotna i kulturalna.





7. KLUB AKTYWNEGO SENIORA W SIEMIATYCZACH –
cd.

Projekt ma być realizowany od stycznia 2021 r. do września 2022 r.
Wartość projektu wynosi 414 tys. zł, dofinansowanie 385 tys. zł.





Wszystkie zaprezentowane projekty były możliwe dzięki dobrej współpracy 
Miasta Siemiatycze ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Tygiel 
Doliny Bugu. Dziękuję SLGD za rekomendację. 

Dziękuję Państwu za uwagę!

Burmistrz Miasta Siemiatycze 
Piotr Siniakowicz 


