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"STRZELNICA W KAŻDYM POWIECIE"
OD STYCZNIA 2018 R.

Wielki program budowy strzelnic ruszy do początku stycznia 2018 r. - poinformował w sobotę
wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Koszt całego przedsięwzięcia ma wynieść
kilkadziesiąt milionów złotych. "Chcemy, żeby to był program masowy, powszechny" - mówi
wiceminister.

Piknik wojskowy we Wrocławiu /Leszek Kotarba /East News

Podczas konferencji "Sokół - Strzelnica w powiecie" wiceminister przedstawił założenia i warunki
programu MON "Strzelnica w powiecie". Zakłada on dofinansowanie przez MON budowy
i rewitalizacji strzelnic w każdym powiecie w Polsce. Inicjatywa skierowana jest do jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Dworczyk poinformował, że zainteresowane
podmioty będą mogły składać wnioski
o dofinansowanie od stycznia 2018 r. Dodał, że
podania będą rozpatrywane na bieżąco.

POLSKA 1 godz. 46 minut temu

REKLAMA

http://fakty.interia.pl/newsroom,nDate,2017-12-09


9.12.2017 "Strzelnica w każdym powiecie" od stycznia 2018 r. - fakty.interia.pl

http://fakty.interia.pl/polska/news-strzelnica-w-kazdym-powiecie-od-stycznia-2018-r,nId,2475614 2/2

Jak podkreślił wiceminister, na realizację budowy
strzelnic w powiatach MON przeznaczy
kilkadziesiąt mln zł. Zaznaczył, że dokładna
kwota, którą resort przekaże beneficjentom,
będzie znana w grudniu. "Przed końcem roku
poinformujemy, jakie środki przeznaczymy na
projekt. Już teraz możemy powiedzieć, że
naszym priorytetem są województwa: podlaskie,
lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie

i mazowieckie oraz gminy i powiaty, w których stacjonują wojska operacyjne, ale nie ma tam
czynnych strzelnic" - wskazał.

Wiceszef MON zwrócił uwagę, że - w ramach programu - resort nie będzie wspierał budowy
i rewitalizacji strzelnic krytych, rozbudowanych i skomplikowanych. Zapowiedział, że ministerstwo
dofinansuje obiekty, których koszt budowy wyniesie od kilkuset tysięcy złotych do 2 mln zł.
"Chcemy, żeby to był program masowy, powszechny. Jesteśmy zdeterminowani na
dofinansowanie prostych rozwiązań, które zapewniają duże możliwości szkoleniowe, ale nie są
zbyt drogie" - wyjaśnił.

Przypomniał, że samorządy zainteresowane udziałem w programie będą mogły liczyć na
dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości inwestycji. W przypadku organizacji
pozarządowych wkład własny w realizację obiektu nie będzie wymagany.

Dworczyk ocenił, że wspieranie organizacji proobronnych, popularyzacja strzelectwa sportowego,
proobronnego i myślistwa skutecznie zachęci młodych ludzi do służby w wojsku. "Wierzymy, że
będziemy budować rezerwy osobowe Polskich Sił Zbrojnych" - dodał.

Wicestarosta powiatu grójeckiego Dariusz Piątkowski w rozmowie z PAP powiedział, że program
MON wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności. "Ten projekt jest oczekiwany
przez lokalną społeczność. Jako powiat mamy możliwości, tereny i organizacje pozarządowe,
które będą nam pomagać w popularyzacji strzelectwa" - zaznaczył.


