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Szanowni Państwo, 

w czerwcu 2003 roku podjęliśmy histo-
ryczną decyzję, która wpłynęła na rozwój 
gospodarczy Polski, ale też jakość życia 
i bezpieczeństwo każdego z nas. „Czy wyra-
ża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” 
– dokładnie tak brzmiało pytanie zadane 
w ogólnokrajowym referendum, na które 
77% z nas odpowiedziało „TAK”. Niecały rok 
później, dokładnie 1 maja 2004 roku, sta-
liśmy się częścią europejskiej wspólnoty, 
u której podstaw leży poszanowanie praw 
i godności człowieka, wolności, czy demo-
kracji. Od tego czasu rozpoczął się zupełnie 
nowy rozdział w naszej historii, rozdział 
pod hasłem #eFEktUE. 

Czy ktokolwiek z nas jest sobie w stanie 
wyobrazić w jakim miejscu byłaby Polska 
bez ponad 144 mld euro na inwestycje, 
które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej 
przez ostatnie 18 lat? Jak wyglądałoby Ma-
zowsze bez efektów ponad 14 tys. projek-
tów widocznych w przestrzeni publicznej, 
gospodarce, ochronie zdrowia, kulturze, 

czy edukacji? Czy prowadzenie biznesu 
na rynkach zagranicznych, nauka, czy cho-
ciażby podróżowanie byłyby możliwe w tak 
ogromnej skali bez korzyści wynikających 
z bycia częścią europejskiej wspólnoty? 
Z pewnością nie, przecież tak trudno wy-
obrazić sobie świat bez efektów UE, które 
tak bardzo wpływają na nasze życie. 

Dlatego z okazji 18. rocznicy obecności 
Polski w Unii Europejskiej zapraszamy 
Państwa w podróż po wybranych inwe-
stycjach na Mazowszu. Na kolejnych stro-
nach publikacji prezentujemy osiągnię-
cia sektora naukowego, biznesu, a także 
projekty z których efektów korzysta wielu 
z nas, jak chociażby nowoczesne lotnisko, 
czy pociągi przemierzające mazowieckie 
szlaki. Przedstawiamy innowacyjne w skali 
świata centrum operacji mózgu utworzone 
przez Mazowiecki Szpital Bródnowski, ale 
też efekty Regionalnych Programów Zdro-
wotnych prowadzonych przez Samorząd 
Mazowsza. Oczywiście to tylko przykłady 
działań wspieranych na Mazowszu dzięki 
ponad 19 mld zł dofinansowania z Unii Eu-
ropejskiej. Dlatego zachęcam Państwa do 
uważnego przyglądania się swojej okolicy 
i odkrywania kolejnych efektów pomocy 
europejskiej. 
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Nowe linie kosmetyków

Firma z Łomianek Norel Dr Wilsz s.c. dzięki funduszom europejskim re-
alizuje projekt, którego efektem jest wprowadzenie na rynek pięciu 
nowych linii produktów kosmetycznych NEODERM LABORATORY.  
W wyniku prac B+R powstały linie dla cer ze specjalnymi potrzebami: Hyd-
roControl+, AcneControl+, AtopyControl+, PureControl+, SlimmControl+. 
Oprócz tego zmodernizowano i ulepszono składy dotychczasowych linii. 
Dzięki realizacji projektu, mazowiecki producent kosmetyków aptecznych 
zyskał nowe możliwości rozwoju i wzmocnił swoją pozycję rynkową.

Promocja żywności z Mazowsza

Firma AVIT Adam Rytel z Płońska dzięki funduszom europejskim rozszerzyła 
ofertę poprzez wprowadzenie nowego procesu produkcyjnego oraz produk-
tów. Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii obróbki wa-
rzyw liściastych sprawiło, że Avit oferuje smaczne i popularne mieszanki 
krojonych sałat gotowych do bezpośredniego spożycia. Fundusze Europej-
skie umożliwiły międzynarodową promocję tych wyrobów. Zainwestowane 
środki pozwoliły m.in. na udział w targach i branżowych wydarzeniach oraz 
w przygotowaniu elektronicznych i drukowanych materiałów o produktach 
w wersjach obcojęzycznych. Dzięki temu może dotrzeć ze swoimi produkta-
mi do konsumentów poza granicami Mazowsza i kraju.

Nowatorska metoda prania przemysłowego

Spółka Laundry Service z Sierpca zrealizowała dwa projekty B+R z fundu-
szy europejskich, które polegały na opracowaniu innowacyjnego rozwią-
zania dla przemysłu pralniczego i wprowadzeniu na rynek ulepszonych 
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Technologie dla budownictwa i środowiska

W Radomiu, przy Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym In-
stytucie Badawczym, utworzono Ośrodek Inteligentnych Specjalizacji 
w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpie-
czeństwa Technicznego i Środowiskowego. Dzięki funduszom euro-
pejskim powstało laboratorium przeznaczone do prowadzenia ekspery-
mentów i testów w obszarze optomechatroniki. Dofinansowanie pomogło 
zapewnić specjalistyczny sprzęt do centrum badań OZE dla budownictwa 
pasywnego. Zaplanowano także rozwój infrastruktury do badań technolo-
gii plazmowych. Otwarcie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji wpłynęło 
na rozszerzenie współpracy radomskiego instytutu z przedsiębiorstwami 
z Mazowsza. Głównie dzięki dostosowaniu jakości świadczonych usług 
i realizowanych prac badawczych do oczekiwań rynku. Dalsza współpraca 
B+R instytutu i przedsiębiorców może zaowocować kolejnymi grantami, 
a co najważniejsze - innowacjami w polskiej gospodarce.

Badania nad żywnością

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainwestowała 
fundusze europejskie w utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Żywności i Żywienia (CŻiŻ), którego działalność ukierunkowana jest na 
potrzeby branży spożywczej. Specjalistyczny sprzęt uzupełnił zaplecze 
naukowe Wydziałów Nauk o Żywności oraz Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji. Dzięki dofinasowaniu powstała przestrzeń dostosowana 
do prowadzenia innowacyjnych badań nad żywnością i metodami jej 
wytwarzania. Dotyczy to przede wszystkim rynku mięsa, mleka i produk-
tów mlecznych, oraz przetwórstwa warzyw i owoców. Prowadzone ba-
dania mają na celu produkcję bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, 
a także wzrost konkurencyjności polskich produktów. Skorzystają na tym 
nie tylko przedsiębiorcy z branży spożywczej, ale również konsumenci.

Ultranowoczesna rama rowerowa

Spółka ENGINEO z Przasnysza, dzięki Funduszom Europejskim zrealizowa-
ła projekt wynikiem, którego jest stworzenie nowej generacji ultralekkiej 
ramy kompozytowej do roweru miejskiego wraz z opracowaniem tech-
nologii jej przemysłowego wytwarzania. To właśnie tego typu rowery wy-
biera dziś większość rowerzystów. Są na tyle wszechstronne, że pozwalają 
na dojazdy do pracy i na rekreacyjne wycieczki. Wcale nie muszą mieć stalo-
wych ram, które choć wytrzymałe i tanie, są stosunkowo ciężkie. ENGINEO 
i jej partner, ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS Sp. z o.o. z Zielonej Góry 
proponuje w całej Europie ultralekką ramę miejską karbonowo-grafenową. 
Jest to technologiczny przełom na rynku nowoczesnych ram rowerowych, 
na którym do tej pory dominowali producenci z Dalekiego Wschodu. Ze 
względu na obecną sytuację i utrudnienia w dalekomorskich dostawach, 
to idealny moment, by firmy z Polski powalczyły o swoje miejsce w branży.

Ułatwienia dla pacjentów

Dzięki funduszom europejskim w Instytucie Matki i Dziecka działa system 
teleinformatyczny, który pozwala elektronicznie zarządzać dokumentacją 
medyczną i świadczyć usługi on-line. Projekt Elektronicznej Dokumenta-
cji Medycznej i Elektronicznego Obiegu Dokumentów wdrożono w part-
nerstwie z kilkoma mazowieckimi placówkami publicznej służby zdrowia 
z Wieliszewa, Kołbieli, Celestynowa i Dziekanowa Leśnego. Dzięki niemu 
pacjenci mają możliwość zdalnego załatwiania spraw w Instytucie Matki 
i Dziecka. Mogą online zarejestrować się na wizytę, odebrać wyniki, wyszu-
kać termin konsultacji czy otrzymać do wglądu dokumentację medyczną. 
To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu dla pacjentów i ich opiekunów, 
a dla lekarzy szybka wymiana informacji oraz wiedzy na temat stanu zdrowia 
leczonych osób.

Centrum Żywności i Żywienia, SGGW

Centrum Żywności i Żywienia, SGGW
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produktów. Głównym zadaniem były prace nad nową ekologiczną usługą 
opartą na praniu przy zastosowaniu innowacyjnej i opatentowanej 
technologii – nanowody. Fundusze europejskie pozwoliły firmie na za-
kup urządzenia do produkcji nanowody oraz elementów linii pralniczej 
wraz z oprogramowaniem do jej elektronicznego nadzoru. Dzięki temu 
rozwiązaniu spółka zaoferowała usługi prania ekologicznego na skalę 
przemysłową. Doprowadziło to do osiągnięcia przewagi konkurencyj-
nej na rynku usług pralniczych, ze względu na niższą cenę i wyższą ja-
kość usług. Ważnym aspektem jest też ekologiczny wymiar projektów. 
Proces prania zaoferowany przez firmę tak mocno nie obciąża środowi-
ska naturalnego jak pranie tradycyjne, bo wymaga stosowania mniej-
szej ilości środków piorących i wody oraz niższych temperatur prania.

Modernizacja kompleksu klasztornego

Fundusze europejskie pomogły zmodernizować ważne dla mieszkańców 
Mazowsza miejsce. Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych (OO. Franciszkanów) przeprowadził termomoder-
nizację swoich obiektów. Wyremontowano 11 budynków o łącznej 
powierzchni użytkowej ponad 24 tys. m². Przeszły one kompleksową mo-
dernizację energetyczną z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 
instalacji solarnych i pomp ciepła. Ocieplono również m.in. ściany ze-
wnętrzne i dachy, wymieniono okna i drzwi oraz zamontowano nawiewniki 
okienne oraz wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Przeprowa-
dzono modernizację kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej. Dzięki realizacji projektu zmniejszyły się koszty 
utrzymania klasztoru, a budynki zyskały estetyczny wygląd. I co bardzo waż-
ne, termomodernizacja tak dużego kompleksu przyczyniła się do poprawy 
jakości powietrza w okolicy.

Nowoczesny węzeł przesiadkowy

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała fundusze europejskie na budowę 
węzła przesiadkowego w okolicach dworca PKP i przebudowę dro-
gi dojazdowej. Nowoczesny projekt wsparł jednocześnie różne formy 
niskoemisyjnej komunikacji. Rozbudowano sieć dróg dla rowerów oraz 
wybudowano nową obwodową drogę gminną. Przy dworcu PKP powsta-
ło centrum przesiadkowe „parkuj i jedź”, gdzie na dwóch parkingach na 
kierowców z okolicznych miejscowości czeka łącznie 208 miejsc parkin-
gowych, 40 stanowisk parkingowych dla rowerów i zatoki autobusowe. 
Równocześnie wzdłuż ulicy Sienkiewicza powstały nowe ścieżki rowerowe 
ułatwiające dojazd do „parkuj i jedź”. Kupiono także dwa autobusy, w tym 
jeden o napędzie elektrycznym, oraz wprowadzono spójny system infor-
macji pasażerskiej na 14 przystankach komunikacji miejskiej. Dzięki takim 
inwestycjom mieszkańcom jest dużo łatwiej zrezygnować z dojazdów do 
pracy prywatnym samochodem.

Recycling w nowym wydaniu

Wzorcowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
działa w Woli Suchożebrskiej, małej wsi 10 km od Siedlec. Przyjmuje aż 
17 różnych frakcji odpadów, m. in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
odpady niebezpieczne (oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania 
po środkach ochrony roślin), odpady wielkogabarytowe (dywany, meble), 
odpady zielone, opony, gruz, odpady z remontów, opakowania z papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady 
bio, popiół, baterie i leki. Wiele z tych odpadów otrzymuje tu „drugie życie”, 
bo w PSZOK-u funkcjonuje stanowisko nie tylko rozbiórkowe, ale także na-
praw. Pracownicy rozbierają sprzęty na drobniejsze elementy, aby jak naj-
więcej surowców trafiło do recyklingu, a w strefie napraw wykwalifikowana 
kadra reperuje zepsute urządzenia. Nowy PSZOK to także miejsce nauki dla 
najmłodszych. Stworzono tu ścieżkę edukacyjną, na której dzieci i rodzice 
dowiedzą się wielu ciekawostek na temat odpadów, które na co dzień pro-
dukujemy i ich segregowania w warunkach domowych. 

Avatary edukacyjne z warszawskiego Żoliborza 

Przedmiotem kolejnego oryginalnego projektu jest remont, modernizacja 
i rozbudowa budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej, w którym powstało 
Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmo-
wych. Inwestycja objęła budowę Sal Inkubatora Avatarów oraz Fabryki 
Ruchu, a także kompleksowe wyposażenie obiektu i dostosowanie go do 
realizacji unikatowych funkcji edukacji kulturowej. Laboratorium przekazu-
je zagadnienia z historii, sztuki i nauk ścisłych w absolutnie nowy sposób. 
Dzięki temu stało się innowacyjnym centrum edukacji kulturalnej na Ma-
zowszu. Rozbudowany i interaktywny program będzie na bieżąco modyfi-
kowany i dostosowany do potrzeb rozwoju kultury. Miejscem tym opiekuje 
się Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława 
Lindy Laterna Magica.

Kompleksowa ochrona płockiej przyrody

Powiat Płocki zrealizował projekt, którego celem była ochrona bioróżno-
rodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu tury-
stycznego na cenne przyrodnicze obszary w tym regionie. Dzięki fundu-
szom europejskim zmodernizowano i zbudowano infrastrukturę dbającą 
o zagrożone gatunki fauny i flory oraz przywrócono właściwy stan siedlisk 
przyrodniczych. Projekt obejmował m.in.: 

•  utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym
•  modernizację szlaków turystyczno-rekreacyjnych Nadleśnictwa Płock
•  organizację nowych tras turystycznych wzdłuż brzegów rzeki Wisły
•  wytyczenie szlaku turystycznego w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskie-

go Parku Krajobrazowego 
•  stworzenie potencjalnych stanowisk lęgowych dla chronionych i rzadkich 

gatunków ptaków 
•  założenie mini ogrodów botanicznych przy placówkach oświatowych 

w Wyszogrodzie, Gąbinie i Płocku oraz stworzenie wystawy ekologicznej 
„Wokół Nasion” i założenie Lasu Dendrologicznego na terenie Nadleśnic-
twa Łąck,

•  modernizację istniejącego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie 
Murowanym. 

Przyroda w płockich lasach i w dolinie Wisły zyskała realne wsparcie 
a mieszkańcy powiatu nowe możliwości do wypoczynku i rekreacji.

Wzorcowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej
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Operacje neurochirurgiczne 
w Szpitalu Bródnowskim

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie dzięki 18 mln zł z Funduszy 
Europejskich wyposażył centrum operacji naczyniowych i onkologicz-
nych mózgu. Interwencyjne Centrum Neuroterapii to jedna z dwóch tego 
typu placówek na świecie! Wykonuje operacje w czasie rzeczywistym przy 
silnym polu magnetycznym. Wśród kupionej aparatury znajdują się sprzę-
ty, które dzięki wykorzystaniu ultradźwięków niszczą dowolnie wybrane 
tkanki patologiczne w mózgu, np. nowotwory i zmiany powodujące pa-
daczkę. Z kolei systemy robotyczne umożliwiają wykonywanie wysoko pre-
cyzyjnych biopsji nowotworów mózgu. Centrum posiada też endoskopowe 
systemy do operacji guzów mózgu i system do neuronawigacji. Dzięki 
temu interdyscyplinarny zespół lekarski może przeprowadzać pionierskie 
operacje mózgu, które dają nadzieję nieuleczalnie dotąd chorym pacjen-
tom. Projekt zrealizowano w ramach Regionalnych Programów Zdrowot-
nych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Sprzęt kardiologiczny w Siedlcach

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach z pomo-
cą środków europejskich zapewnia pacjentom terapie kardiologiczne na 
najwyższym poziomie. Oddział kardiologiczny wzbogacił się o: defibry-
latory, stół do pionizacji, aparat do hipotermii, kardiomonitory, urządzenie 
do kompresji klatki piersiowej i wiele innych. Salę do treningów interwało-
wych wyposażono w ergometry i bieżnie. W szpitalu pojawiły się też dodat-
kowe sprzęty takie jak: aparat do EKG, Holter, pompy infuzyjne, aparat USG 
Doppler (echokardiograf), angiograf, unowocześniono oprogramowanie 
tomografu i rezonansu magnetycznego. Rozbudowano także zestaw do 
ablacji. Dzięki funduszom europejskim pacjenci szpitala mają teraz zapew-
nioną kompleksową opiekę kardiologiczną od profilaktyki, przez diagno-
stykę i leczenie do rehabilitacji co jest niezwykle ważne właśnie teraz, kiedy 
rośnie liczba pacjentów, u których stwierdzono choroby serca wywołane 
powikłaniami po przebytym Covid-19.

Modernizacja taboru Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie każdego dnia dowożą do pracy, szkół i na uczelnie 
kilkaset tysięcy pasażerów. Dzięki Funduszom Europejskim zmoderni-
zowano 39 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych typu EN57. Podniósł 
się standard podróży, pasażerowie docenią nowe udogodnienia m.in. 
darmową sieć WiFi, możliwość korzystania z gniazdek zasilania sieciowe-
go, ogrzewanie nawiewne i klimatyzację oraz elektroniczne rozkłady jazdy. 
Fundusze Europejskie umożliwiły również zakup 6 nowych elektrycznych 
pociągów, które jeżdżą na trasie Warszawa-Działdowo. Składy jeżdżą 
szybciej niż dotąd i są w pełni dostosowane do przewozu osób niepełno-
sprawnych. Dodatkowo, dzięki środkom europejskim, kupiono symulator 
jazdy pociągiem przeznaczony do ćwiczeń dla obecnych i przyszłych ma-
szynistów. Urządzenie bada sposoby zachowania się danego maszynisty  
w trakcie kolejowych nietypowych i niespodziewanych zdarzeń losowych,  
w celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu jazdy podróżnych.

Wsparcie dla siedleckich seniorów

W ważnym społecznie projekcie pn. „Nie jesteś sam”, uczestniczy w Siedl-
cach 105 zaaranżowanych par. Tworzą je osoby powyżej 75. roku życia - nie-
samodzielne, z niepełnosprawnościami. Wspierają ich wolontariusze z naj-
bliższego otoczenia, których seniorzy znali dotąd z widzenia. Są to studenci, 
dorośli, ale też osoby w podobnym wieku, które są nadal sprawne i wykazu-
ją chęć pomocy. Każdego dnia odwiedzają swoich sąsiadów minimum na 
godzinę. Robią zakupy, porządki domowe, odbierają przesyłki z poczty, po-
magają dotrzeć do lekarza. Niesamodzielni seniorzy bardzo sobie chwalą 
takie wsparcie, bo dzięki temu mogą porozmawiać z drugim człowiekiem, 

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

„Nie jesteś sam”

Koleje Mazowieckie



7

Przedszkole publiczne z nowoczesną ofertą

Przedszkole nr 3 w Piastowie, dzięki funduszom europejskim, zmieniło 
się w placówkę przyjazną dzieciom niepełnosprawnym. Pomieszczenia 
dostosowano tak, by można było w nich otworzyć oddziały integracyjne 
i prowadzić zajęcia logopedyczne, korekcyjno–ruchowe, muzyczno–ryt-
miczne oraz terapię sensoryczną. Kupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, 
a na plac zabaw urządzenia terenowe specjalnie przystosowane dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. Piastowskie przedszkolaki mogą teraz uczestni-
czyć w hipoterapii, treningu umiejętności społecznych, terapii behawio-
ralnej i zajęciach ruchu rozwijającego. W przedszkolu prowadzona jest też 
rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia i arteterapia. Kadra pedagogiczna 
otrzymała możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w przypadku pracy 
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez szkolenia i stu-
dia podyplomowe. Dzięki projektowi mieszkańcy Piastowa mają dostęp do 
publicznej opieki przedszkolnej na najwyższym poziomie. 

Eksperymenty i warsztaty dla uczniów

Szkoła podstawowa w Józefinie w gminie Żabia Wola dała swoim uczniom 
wyjątkową szansę na najlepszą edukację w dziedzinie nauk ścisłych. 
Razem z firmą edukacyjną „Mały inżynier” zorganizowała cykl bezpłatnych 
zajęć dodatkowych, w tym eksperymentów edukacyjnych i warsztatów wa-
kacyjnych. Dzięki funduszom europejskim uczniowie mogli rozwijać swoje 
zdolności matematyczne, przyrodnicze, językowe i informatyczne nie tylko 
w czasie roku szkolnego, ale także podczas przerwy letniej. Zorganizowano 
też szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, a pra-
cownie szkolne wyposażono w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne

Lepsze powietrze w Białobrzegach

Malowniczo położona nad Pilicą Gmina Białobrzegi dba o jakość po-
wietrza na swoim terenie. Dzięki funduszom europejskim zwiększono 
udział źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu energii elektrycznej 
i ciepła. Zmodernizowano gruntową pompę ciepła w kościele w miej-
scowości Jasionna oraz zainstalowano takie same pompy w salach gim-
nastycznych gimnazjum i szkoły podstawowej w Białobrzegach. Domy 
mieszkańców gminy wyposażono w 149 kompletnych instalacji solarnych. 
Kolektory słoneczne do podgrzewania wody pojawiły się też w: budynku 
Urzędu Miasta i Gminy i Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, szko-
łach podstawowych w Białobrzegach i w Suchej oraz w dawnym gimna-
zjum w Białobrzegach, a także w dwóch przedszkolach, Strażnicy OSP  
w Stawiszynie i na plebanii w Jasionnej. Wszystkie te inwestycje dopro-
wadziły do odczuwalnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy 
jakości powietrza na terenie gminy.

Wakacyjne lotnisko Polaków

Dzięki funduszom europejskim możemy korzystać z Lotniska w Modlinie, 
które stało się dużym odciążeniem dla Okęcia obsługując turystów lecących 
na wakacje czarterowymi lotami oraz pasażerów tanich linii, które latają po 
Europie. Budowa lotniska okazała się też wielkim impulsem rozwojowym 
dla północnego Mazowsza, bo powstały nowe miejsca pracy w punktach 
noclegowych i gastronomicznych oraz rozwinęły się podmiejskie i me-
tropolitalne usługi transportowe. Port lotniczy w Modlinie, położony  
40 km na północny zachód od Warszawy to byłe lotnisko wojskowe. Korzy-
sta z niego rocznie ponad 3 miliony pasażerów (1700 pasażerów na godzi-
nę). Port ma możliwość wykonania 12–15 lotów na godzinę. Z funduszy 
europejskich zbudowano nowy terminal pasażerski oraz zostały zmoder-
nizowane pasy startowe, oświetlenie, system odwadniający i system elek-
tryczny lotniska. 

co dla samotnych osób w starszym wieku często jest nieosiągalne. Mogą 
też zadzwonić do Centrum Teleopieki, bo dostali łatwe w obsłudze apara-
ty telefoniczne. System przywoławczy, działający w domu podopiecznego 
24 godziny na dobę, opiera się na telefonie oraz do wyboru breloku lub 
opasce z przyciskiem SOS. W razie upadku, nagłego złego samopoczucia, 
naciśnięcie przycisku powoduje automatyczne uruchomienie połączenia 
w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, w którym operator de-
cyduje o rodzaju interwencji. To zdecydowanie ułatwia szybkie i właściwe 
udzielenie fachowej pomocy, a seniorom daje poczucie bezpieczeństwa.

Zrobotyzowane systemy rehabilitacji

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Mazowieckiego Centrum Neu-
ropsychiatrii w Zagórzu jest jednym z największych w Polsce oddziałów 
rehabilitacji specjalizujących się w leczeniu dzieci z porażeniem mózgo-
wym i największym w Europie oddziałem leczącym spastyczność u dzieci 
z tym schorzeniem. Dzięki projektowi realizowanemu w ramach Regional-
nych Programów Zdrowotnych w perspektywie finansowej 2014–2020, 
672 pacjentów z Zagórza od 5 do 18 roku życia objęto nowoczesnymi 
metodami diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu. Młodym 
pacjentom, po trójwymiarowej analizie chodu zostają dobierane indywi-
dualnie terapie. Czekają ich m.in. sesje terapeutyczne na LOKOMAT–ach 
czyli zrobotyzowanych ortezach do oceny i nauki chodu oraz na urządzeniu 
GRAIL. GRAIL to przełom w nowoczesnej rehabilitacji. Umożliwia dostęp 
do wszystkich parametrów chodu w czasie rzeczywistym. Zaburzenia są 
natychmiast rozpoznawane i korygowane za pomocą oprogramowania 
w rzeczywistości wirtualnej. Dzięki temu dziecko, ćwicząc, kształtuje własną 
motorykę ciała tak, by była najbardziej, jak to możliwe, zbliżona do normy 
dla swojej grupy wiekowej. Taka terapia może mieć wpływ na przebudowę 
kory mózgowej. Lekarze spodziewają się, że dzięki zindywidualizowanej 
terapii co najmniej 75 proc. dzieci zacznie lepiej chodzić. 

LOKOMAT w  Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Mazowieckiego Centrum Neuropsy-
chiatrii w Zagórzu
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Na ratunek zabytkom radomskiej wsi

Modernizacja unikalnych obiektów architektury wiejskiej zgromadzo-
nych w Muzeum Wsi Radomskiej nie byłaby możliwa bez funduszy 
europejskich. Znajdują się tam drewniane budynki, z których część po-
wstała ponad 300 lat temu i zostały wykonane tradycyjną techniką, czę-
sto charakterystyczną wyłącznie dla Mazowsza. Dziś trudno już znaleźć 
fachowców, którzy wiedzą, jak prawidłowo pokryć strzechą dach cha-
łupy czy wyremontować dzwonnicę drewnianego kościoła. A budynki 
w muzeum potrzebowały remontu przeprowadzonego zgodnie z zale-
ceniami konserwatora zabytków. W ramach projektu wyremontowano 
organy i dzwonnicę w dwóch zabytkowych wiejskich świątyniach, w tym 
jednej drewnianej z 1749 roku! A także przeniesiono unikalny wiatrak 
koźlak i przywrócono go do pierwotnego stanu. Udało się też pokryć strze-
chą przeniesioną do muzeum chałupę oraz cztery budynki gospodarcze 
pochodzące z różnych części radomszczyzny. Biorąc pod uwagę trudną, 
wojenną historię tej ziemi, zachowane budowle to prawdziwe unikaty. 
Dzięki funduszom europejskim Muzeum Wsi Radomskiej przeszło grun-

towną modernizację i zyskało nowy blask, jako ważne miejsce kultury na 
mapie Mazowsza, w którym możemy poznać historię ziemi radomskiej  
i dowiedzieć się jak żyli nasi przodkowie.

Teatr Polski odzyskał blask!

Kapitalny remont gmachu zasłużonego dla narodowej kultury Teatru 
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie nie byłby możliwy bez 
funduszy europejskich. Teatralny budynek wymagał kompleksowej odno-
wy, począwszy od odgrzybienia ścian i remontu elewacji, przez wymianę 
desek sceny, aż po wyposażenie techniczne teatru w systemy elektroniczne 
i systemy bezpieczeństwa, bez których trudno dziś organizować publiczne 
wydarzenia kulturalne. W czasie remontu starano się zachować zabytkowe 
wyposażenie, które wpływa na klimat tego miejsca, odwiedzanego przez 
kilka pokoleń widzów. Prace trwały ponad 5 lat, ale ich efekt zachwyca. Teatr 
Polski stał się jedną z najnowocześniejszych scen europejskich.

Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum Wsi Radomskiej


