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Samorząd Mazowsza wspiera inwestycje w subregionie radomskim, m. in. modernizację boiska
piłkarskiego w Zwoleniu, utworzenie nowej pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku, remont świetlicy w budynku OSP Zbrosza Duża, czy prace
budowlane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie. Umowy z beneficjentami w tej
sprawie podpisał Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów.
W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego
projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań (ale jedno sołectwo mogło
uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania). Gminy Jasieniec i Jedlińsk otrzymały
dofinansowanie na realizacje maksymalnej liczby inwestycji.
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze
W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10
mln zł. Złożono w sumie 208 wniosków, spośród których 116 otrzymało dofinansowanie. Na budowę
boiska wielofunkcyjnego w gminie Chlewiska, modernizację boiska piłkarskiego w Zwoleniu, czy
budowę boiska sportowego w miejscowości Janów samorząd Mazowsza przeznaczył 285 tys. zł.
Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych
5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku na realizację programu wspierającego rozwój
placówek oświatowych. Środki mogły być przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni
informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. Program cieszył się
dużym zainteresowaniem. Wpłynęły 252 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 115 beneficjentów z całego
Mazowsza. Miasto Lipsko, gminy Orońsko, Kazanów oraz Zwoleń na ten cel otrzymały w sumie aż 190
tys. zł. Dzięki programowi uczniowie zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań
informatycznych i dydaktycznych, a także będą zdobywać nowe umiejętności.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
Na zadania wieloletnie, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę samorząd Mazowsza
przeznaczył ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł. W ramach
wsparcia zrealizowanych zostanie 25 projektów. Jeden z nich realizowany jest w Skaryszewie. Miasto
otrzymało aż 500 tys. zł na prace wykończeniowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul.
Wojska Polskiego w Skaryszewie.
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