
              

WYKAZ JEDNOSTEK SIŁ POWIETRZNYCH UJĘTYCH W NINIEJSZYM PLANIE WSPÓŁPRACY



WYKAZ JEDNOSTEK SIŁ POWIETRZNYCH UJĘTYCH W NINIEJSZYM PLANIE WSPÓŁPRACY
w części pierwszej w części drugiej 

1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego - Świdwin poz. 1 - 7 oraz poz. 58 - 79
2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego - Poznań poz. 8 - 13 oraz poz. 80 - 96 
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego -Powidz poz. 14 - 17 oraz poz. 97 - 123 
4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego - Dęblin poz. 18 - 21 oraz poz. 124 - 140 
3. Brygada Radiotechniczna - Wrocław poz. 22 - 25 oraz poz. 141 - 158 
3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej - Sochaczew poz. 26 - 41 oraz poz. 159 - 190 
1. Ośrodek Radioelektroniczny - Grójec poz. 42 - 51 oraz poz. 191 - 194 
21. Centralny Poligon Lotniczy - Nadarzyce poz. 52 - 53 oraz poz. 195 - 198
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych - Koszalin poz. 54 - 55 oraz poz. 199 - 226
Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego - Dęblin poz. 56 - 57 oraz poz. ------------
Centralny Poligon Sił Powietrznych - Ustka poz. -------- oraz poz. 227 - 232

UWAGI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W PLANIE WSPÓŁPRACY NA 2019 r.:
Udział i wykorzystanie wojskowych statków powietrznych w pokazach lotniczych ze względu na promocyjny i szkoleniowy aspekt przedsięwzięcia nie jest ujmowany
w Planach współpracy. Realizacja przedsięwzięć o powyższym charakterze uzależniona jest od ujęcia ich w  „Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP 
w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych w 2019 r.” lub w „Planie udziału lotnictwa Sił Zbrojnych RP w prezentacjach sprzętu wojskowego w 2019 r.” Wnioski tym 
zakresie zostały przekazane do Inspektoratu Sił Powietrznych (ISP).

Orkiestry wojskowe podlegają Dowódcy Garnizonu Warszawa (DGW) i realizują przedsięwzięcia zgodnie z planem współpracy DGW na 2019 r. Ujęte w niniejszym Planie zapisy
o udziale w przedsięwzięciach orkiestr wojskowych mają charakter informacyjny. Decyzja o ewentualnym udziale orkiestry w przedsięwzięciu zawarta jest
w Planie współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa. 

Ujęty w planie w pozycji „ODPŁATNIE” zakres pomocy z wykorzystaniem nieruchomości lub infrastruktury wojskowej wymaga każdorazowo podpisania umowy użyczenia przez 
organizatora przedsięwzięcia z właściwym zarządem infrastruktury (SZI, WZI, RZI), na podstawie której biorący do używania nieruchomość lub infrastrukturę wojskową będzie ponosił 
jedynie zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (np. koszty zużycia energii, zużycia wody i odprowadzania ścieków, połączeń telefonicznych, itp. - stosowne ustalenia są ujmowane 
w umowie z SZI, WZI, RZI).

Udostępnienie terenu Lasów Państwowych będących w trwałym zarządzie resortu Obrony Narodowej wymaga podpisania umowy przez organizatora przedsięwzięcia
z właściwym Nadleśniczym Lasów Państwowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką 
(Dz.U. z 9 stycznia 2015 r., poz. 42 z póź.zm.) oraz przepisami o działalności służby żywnościowej DU-4.21.1(A) brak jest możliwości realizacji przez jednostki wojskowe bezpłatnego 
wyżywienia osób nieuprawnionych (spoza MON). Powyższe nie dotyczy tej formy wsparcia procedowanej na podstawie odrębnej zgody Ministra Obrony Narodowej.  

Zgodnie z Art. 40. ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 j.t.) jednostka budżetowa i jednostka wojskowa, dla których podmiotem 
tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, wykonują działalność leczniczą w zakresie czynności ratunkowych, leczenia, ewakuacji medycznej
i transportu sanitarnego z wykorzystaniem pojazdów sanitarnych, statków powietrznych, etatowego i tabelarycznego sprzętu i wyposażenia medycznego, medycznych 
środków materiałowych oraz leków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz żołnierzy i personelu cywilnego,
a także żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego.

Wsparcie przedsięwzięć ze strony jednostek wojskowych jest uzależnione od realizacji zadań służbowych. Przedsięwzięcia nie mogą kolidować ze szkoleniem
i bieżącą działalnością jednostek wojskowych.
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia.

Data

 i miejsce 

realizacji.

Zakres realizowanych działań przy organizacji 

przedsięwzięcia .

Jednostka 

wojskowa 

realizująca 

przedsięwzięcie.

Inne JW lub kom 

organizacyjne MON 

planowane do 

udziału w 

przedsięwzięciu

(informacja 

inicjatora).

Inicjator 

przedsięwzięcia.

Docelowa grupa 

odbiorców.

  Koszt użycia sił

 i środków  

(określony 

w porozumieniu

z OG/WOG). 

 Liczba 

przepracowanych 

godzin  przez 

kadrę

 i pracowników 

RON.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1

Obchody 11. rocznicy katastrofy 

lotniczej samolotu CASA C-

295M.

23.01 

Mirosławiec

- organizacja uroczystośći;

- wydzielenie wojskowej asysty honorowej;

- wydzielenie autokaru  w celu przewiezienia pocztu 

sztandarowego oraz uczestników uroczystości około 30 osób 

na trasie Świdwin-Mirosławiec i z powrotem (300 km),

- złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem przez delegację 

z  21.BLT,

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego 

1. Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego

 12. Baza 

Bezzałogowych Statków 

Powietrznych 

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

 społeczeństwo miasta 

Mirosławiec
                         3 210 zł 110

2

Pilotażowy program wspierania 

szkół  ponadgimnazjalnych 

prowadzący piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych 

prowadzonego przez MON

 w roku szkolnym 2018/2019 

oraz uczniów klas techników 

lotniskowych służb operacyjnych 

o profilu wojskowym. (60 

uczniów biorących udział w 

programie pilotażowym).

styczeń- 

grudzień

(1 dzień w 

miesiącu)           

Świdwin

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych,                                                                                                                  

- uczniowie klas  technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych 

(70 osób)  zgodnie z ,,Programem nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa", 

zatwierdzonym przez MON oraz załączonym do programu 

diagramem  szkolenia w zakresie:                                                                                                                                                                                                        

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego,                                                                                                                                                                                                     

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych  do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych,                                                        

 - użyczenie terenu obiektów szkoleniowych na podstawie 

umowy z RZI Szczecin,

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień                              

w Kołobrzegu

Biuro do Spraw 

Proobronnych.              

Zespół Szkół  im. 

Macieja RATAJA 

w Gościnie.

Uczniowie klas o profilu 

wojskowym
                       13 680 zł 480

3

Obchody 74. rocznicy Walk 

o Kołobrzeg i Zaślubin Polski

z Morzem w marcu 1945 r.

17-18.03   

Kołobrzeg

Wydzielenie jednego  pojazdu  w celu przewiezienia na 

uroczystości  Delegacji z 21.BLT   na trasie Świdwin-Kołobrzeg, 

Kołobrzeg - Świdwin ( około 110 km),  

- złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy,

- ślubowanie  młodzieży Ligi Morskiej i rzecznej,

- przelot samolotów Su 22 (w przypadku ujęcia przedsięwzięcia 

w,, Planie udziału Lotnictwa Sił zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych w 

2019 roku"),

 - wystawienie stoiska promującego 21.BLT.

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

1. Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego 

8 Batalion Remontowy 

w Kołobrzegu

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Żołnierze 21. BLT 

 i 8. Batalionu 

Remontowego

  Społeczeństwo 

Kołobrzegu

                            555 zł 20

4

Szkolenia klas mundurowych 

prowadzone przez MON w roku 

szkolnym 2018/2019 

październik

 (1 dzień) 

Świdwin

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych,                                                                                                                     

- pokaz bazy szkoleniowej dla uczniów liceum klas 

mundurowych (do 40 osób ),                                                                                                                                                                                                                    

- prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu 21.BLT,                                                                                                                                                                                                                                                             

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Biuro do Spraw 

Proobronnych. 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

w Koszalinie

Uczniowie klas 

o profilu wojskowym
                         1 520 zł 50

1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO -ŚWIDWIN

CZĘŚĆ PIERWSZA  
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Pilotażowy program wspierania 

szkół  ponadgimnazjalnych 

prowadzący piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych 

prowadzonego przez MON

 w roku szkolnym 2018/2019

styczeń-

grudzień

(1 dzień)

 Malbork

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych (z II edycji: I x klasa wojskowa, razem 31 

uczniów) zgodnie z „Programem nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa”, 

zatwierdzonym przez MON oraz załączonym do programu 

diagramem szkolenia, w zakresie: udostępnianie obiektów 

szkoleniowych, infrastruktury i sprzętu wojskowego, 

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (w terminach 

uzgodnionych ze szkołą- na podstawie umowy z RZI),                                                                                                       

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych.

22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Biuro do Spraw 

Proobronnych. 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

 w Malborku

Uczniowie klasy 

mundurowej
                         4 220 zł 80

6

Obóz szkoleniowy ramach 

„Pilotażowego programu 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych na 

zakończenie roku szkolnego 201 

8/2019.

5-dniowy obóz

szkoleniowy

 w maju lub 

czerwcu

(1 godz. 

dziennie)

Malbork

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie JW. 

(poligonu) w formule stacjonarnej tj. przebywanie uczniów wraz 

z wyznaczonymi z ramienia szkoły opiekunami w 22.BLT 

(poligonie) przez 5 dni, wraz z zakwaterowaniem na terenie 

wojskowym (w obozowisku namiotowym lub budynkach- na 

podstawie umowy z RZI), dostęp do infrastruktury socjalnej;

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych, 

infrastruktury i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie 

instruktorów i osób funkcyjnych;

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia 

(w ramach dojazdu między obiektami JW1 128 /wg możliwości i 

decyzji 22.BLT oraz w ramach zajęć na terenie wojskowym);

- wyżywienie uczestników obozu szkoleniowego.

22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Malborku

Uczniowie klasy 

mundurowej
                         4 820 zł 100

7
Dzień otwartych koszar - 

"Spotkanie lotniczych pokoleń"

31.08 

Mirosławiec

- użyczenie wydzielonego terenu jednostki na podstawie 

umowy z RZI Szczecin,                                                                                                                                                                                                                                      

- prezentacja sprzętu i wyposażenia 12. BBSP, 

12. Baza 

Bezzałogowych 

Statków Powietrznych 

12. Baza 

Bezzałogowych 

Statków 

Powietrznych

Stowarzyszenie 

Miłośników Lotnictwa

Społeczeństwo regionu 

województwa
                         2 500 zł 50

8

Pilotażowy program MON  

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych - zajęcia 

teoretyczne i praktyczne w ciągu 

roku szkolnego 2018/2019 oraz 

2019/2020.

raz w miesiącu                 

(z wyłączeniem 

lipiec, sierpień)                                     

Poznań 

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych poprzez::                                                                                 

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury oraz 

sprzętu wojskowego, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć                

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

 31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego  Zespół 

Szkół Rolniczych               

Środa Wlkp.

młodzież wojskowych 

klas mundurowych
                         3 000 zł 80

9

Pilotażowy program MON 

wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych - obóz 

szkoleniowy na zakończenie 

roku szkolnego 2018/2019.

maj 

(5 dni)

 Poznań 

- organizacja obozu szkoleniowego na terenie JW:

- zakwaterowanie uczniów wraz z wyznaczonymi opiekunami 

na terenie 31. BLT

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia 

"Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 

przedmiotu Edukacja Wojskowa" 

- w ramach obozu udostępnianie obiektów szkoleniowych

 i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie instruktorów 

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

- wyżywienie podczas obozu 

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego  Zespół 

Szkół Rolniczych               

Środa Wlkp.

młodzież wojskowych 

klas mundurowych
                         2 300 zł 50

2. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO - POZNAŃ
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Obchody 87. rocznicy śmierci 

kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż.. 

Stanisława Wigury  udzial w 

"Ostrava NATO Days&Czech Air 

Force Days" 

wrzesień

 (4 dni)       

Terlicko, 

Ostrava   

(Czechy)

- udostępnienie autobusu wraz z dwoma kierowcami. Liczba 

uczestników: ok. 45. 

- przewóz uczestników uroczystości z SSLW RP oraz delegacji 

uczniów szkół patronackich z rejonu Poznania. Odległość 

pomiędzy Poznań - Terlicko - Ostrawa - Poznań ok. 1000 km. 

Czas ogólny wyjazdu: 4 dni.

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Stowarzyszenie 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP              

Zarząd Główny

członkowie 

Stowarzyszenia, 

zaproszeni goście                              

                       14 960 zł 100

11 Dzień Otwartych Koszar.

15.03             

14.06             

20.09             

20.12

Łask

- prezentacja sprzętu i wyposażenia batalionu,

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- organizacja konkursów sprawnościowo - obronnych

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

15. Brygada Wsparcia 

Dowodzenia Wojskowa 

Komenda Uzupełnień                 

Sieradz

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego
Społeczeństwo Łasku                          8 450 zł 15

12
 Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych.

30.03

Łask
- organizacja wystawy okolicznościowej w Klubie 32 BLT

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego
Społeczeństwo Łasku                          5 420 zł 20

13
Święto 32 Bazy Lotnictwa 

Taktycznego.

20.09.                      

Łask

- organizacja uroczystości,

- wydzielenie żołnierzy do obsługi,

- zapoznanie z tradycjami oraz prezentaja sprzętu

i wyposażenia bazy

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Dowództwo 2. Skrzydła 

Lotnictwa Taktycznego, 

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego, 16. 

batalion remontu lotnisk

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego
Społeczeństwo Łasku                        61 400 zł 2000

14 Dzień Otwartych Koszar. 

maj

(1 dzień)                                   

Warszawa

- pokaz sprzętu i wyposażenia Bazy,                                                                      

- zabezpieczenie stoiska promocyjnego,                                                                                

- zapoznanie z tradycjami jednostki.                                                                                

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Społeczeństwo 

Warszawy
                         2 800 zł 15

15

75. rocznica wybuchu Powstania 

Warszawskiego Pomnik 

Kapliczka Bazy Lotniczej 

"Łużyce".

01.08                                                       

Skwer Bazy 

Lotniczej 

"Łużyce"                 

Warszawa

- zabezpieczenie i udostępnienie nagłośnienia oraz samochodu 

dostawczego,                                                                                                                                                  

- udostępnienie flagi oraz krzeseł.

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Urząd Dzielnicy 

Włochy  m.st. 

Warszawy

Mieszkańcy dzielnicy 

Warszawa Włochy
                            260 zł 3

16

Dzień Otwartych Koszar

 w ramach Święta 8. Bazy 

Lotnictwa Transportowego.

wrzesień                      

(1 dzień)              

Kraków

- prezentacja sprzętu i wyposażenia 8. Bazy Lotnictwa 

Transportowego.

8. Baza Lotnictwa 

Transportowego

8. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Młodzież szkolna, 

mieszkańcy regionu
                         5 580 zł 180

17

Szkolenie objętej patronatem 

Ministerstwa Obrony Narodowej  

Certyfikowanej Wojskowej Klasy 

Mundurowej.

wrzesień-

czerwiec 

(Przeds. 

długotermin. -

według 

osobnego 

terminarzu)

Kraków              

- według diagramu szkolenia przedmiotu Edukacja Wojskowa  

w roku szkolnym 2018/2019, 

- zabezpieczenie wyżywienia w ramach 5-dniowego szkolenia 

na terenie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, 

- wydzielenie instruktorów do zabezpieczenia organizacji 

przedmiotowych szkoleń.

8. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Uczniowie klasy 3 LB 

Technikum 

Komunikacyjnego nr 25   

w Krakowie

                         8 352 zł 192

18

Szkolenie jednodniowe 

z musztry i ceremoniału 

wojskowego uczestników 

"Pilotażowego programu 

wspierania szkół prowadzących 

Piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych 

oraz programu „Paszport"

do współpracy pododdziałów 

proobronnych z jednostkami 

wojskowymi Sił Zbrojnych RP .

25.04.2019

Dęblin

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia 

(do 7 jednostek lekcyjnych) wojskowego

z musztry i ceremoniału dla kadetów klas mundurowych

i przedstawicieli organizacji proobronnych, 

- udostępnianie obiektów infrastruktury szkoleniowei, pomocy 

szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia 

przez instruktorów z Kompanii Reprezentacyjnej Sił 

Powietrznych,

- zapewnienie nagłośnienia oraz oprawy fotograficznej 

szkolenia.

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Uczniowie objęci 

programem
647 zł. 16

3. SKRZYDŁO LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO - KRAKÓW

4. SKRZYDŁO LOTNICTWA SZKOLNEGO - DĘBLIN
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"Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych"

maj 

(5 dni)

Dęblin

- organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terene JW 

(poligonu) - na podstawie umowy z RZI,

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia 

do "Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 

przedmiotu Edukacja Wojskowa",

- zapewnienie transportu w ramach zajęć na terenie 

wojskowym,

- zabezpieczenie wyżywienia.

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Biuro do Spraw 

Proobronnych

Zespół Szkół 

w Radoryżu 

Smolanym

Uczniowie objęci 

programem
                       14 500 zł 50

20

Pilotażowy program  wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" 

prowadzonego przez MON 

w roku szkolnym 2018/2019.

cały rok 

(zaj.  teor.

1 godz. 

tygodniowo  - 

3x w miesiącu)   

(zaj. prakt. 

8 godz. -  

1 dzień 

szkoleniowy - 

1 x  w miesiącu)      

Miejsce 

do uzgodnienia 

z Dowódcą JW. 

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z "Programem nauczania  dla szkół 

ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa", 

 w zakresie: 

 - wyznaczenia stałego koordynatowa do współpracy,

- kierowanie do szkoły wykładowców/instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami szkoleniowymi 

w celu przeprowadzenia zajęć,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkol.

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia   

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca szkolenia wg 

możliwości i decyzji JW  oraz w ramach zajęć na terenie 

wojskowym). 

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego                          

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Radomiu

Biuro do  Spraw 

Proobronnych              

Szkoła im. 72. Pułku 

Piechoty w Radomiu - 

ZDZ

Uczniowie klas 

mundurowych 
                         4 300 zł 110

21

Pilotażowy program  wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych"  na  

zakończenie   roku szkolnego 

2018/2019. Obóz szkoleniowy - 

termin do ustalenia z JW).

maj 

(5 dni po 10 

godz.)

Radom

Organizacja 5-dniowego obozu szkoleniowego na terenie JW - 

(poligonu) w formule:

- "Zielonej szkoły" tj. przybywanie uczniów wraz 

z wyznaczonymi z ramienia szkoły opiekunami w JW.; 

- realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia                              

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie instruktorów i osób 

funkcyjnych z JW niezbędnych do zajęć;                                                                                       

- zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia 

(w ramach dojazdu ze szkoły do miejsca obozu 

wg możliwości i decyzji JW oraz w ramach zajęć na terenie 

wojskowym).

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego                          

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Radomiu

Biuro do  Spraw 

Proobronnych              

Szkoła im. 72. Pułku 

Piechoty w Radomiu - 

ZDZ

Uczniowie klas 

mundurowych 
                         2 000 zł 50

22

,,Program Ministra Obrony 

Narodowej dla szkół 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych'' w roku 

szkolnym 2018/2019.

cały rok 

Sandomierz

- wyznaczenie koordynatora do współpracy ze szkołą;  

- kierowanie do szkoły wykładowców/instruktorów wraz

 z niezbędnym sprzętem i pomocami szkoleniowymi; 

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

 i sprzętu wojskowego do przeprowadzenia zajęć

3. batalion 

radiotechniczny

33. Wojskowy Odział 

Gospodarczy Nowa 

Dęba, WKU 

Sandomierz

Biuro ds. 

Proobronnych

Uczniowie klas

 o profilu mundurowym
                         5 500 zł 150

23

,,Program Ministra Obrony 

Narodowej dla szkół 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych'' na 

zakończenie roku szkolnym 

2018/2019.

maj

(5 dni)            

Sandomierz

- zakwaterowanie uczniów wraz opiekunami na terenie 

jednostki  - dostęp do infrastruktury socjalnej;  

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego do przeprowadzenia zajęć; 

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do 

przeprowadzenia zajęć.

3. batalion 

radiotechniczny

33. Wojskowy Odział 

Gospodarczy Nowa 

Dęba

Biuro ds. 

Proobronnych

Uczniowie klas

 o profilu mundurowym
                         4 500 zł 50

24

,,Program Ministra Obrony 

Narodowej dla szkół 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych'' w roku 

szkolnym 2018/2019.

styczeń - 

grudzień

(5 dni)

Chojnice

- wyznaczenie koordynatora do współpracy ze szkołą;

- kierowanie do szkoły wykładowców/instruktorów wraz 

z  niezbędnym sprzętem i pomocami szkoleniowymi; 

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

 i sprzętu wojskowego do przeprowadzenia zajęć.

34. batalion 

radiotechniczny

6. Wojskowy Odział 

Gospodarczy Ustka, 

WKU Człuchów

Biuro ds. 

Proobronnych

Uczniowie klas 

o profilu mundurowym
                         4 200 zł 40

3. BRYGADA RADIOTECZNICZNA - WROCŁAW
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,,Program Ministra Obrony 

Narodowej dla szkół 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych'' na 

zakończenie roku szkolnym 

2018/2019.

czerwiec

(5 dni)

 Chojnice

- zakwaterowanie uczniów wraz opiekunami na terenie 

jednostki  - dostęp do infrastruktury socjalnej;  

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, infrastruktury

i sprzętu wojskowego do przeprowadzenia zajęć; 

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych do 

przeprowadzenia zajęć.

34. batalion 

radiotechniczny

6. Wojskowy Odział 

Gospodarczy Ustka

Biuro ds. 

Proobronnych

Uczniowie klas o profilu 

mundurowym
                       11 500 zł 50

26
Święto 3. Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej

08.10

Sochaczew

- pokaz sprzętu wojskowego: przenośny przeciwlotniczy zestaw 

rakietowy Grom, samochód transportowo- załadowczy, armata 

przeciwlotnicza ZU 23-2;

- zapoznanie z historią i zadaniami jednostki. 

Dowództwo 

3. Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej

37. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej,

38. dywizjon 

zabezpieczenia Obrony 

Powietrznej

Dowództwo 

3. Brygady 

Rakietowej Obrony 

Powietrznej

Środowisko lokalne 

Sochaczewa
                         5 200 zł 160

27

Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych - koncert 

pieśni patriotycznej

w wykonaniu dzieci 

z Gminnego Przedszkola

w Jabłonnie - projekt edukacyjno 

- historyczny.

01.03

Olszewnica

- przygotowanie i wydanie zupy grochowej dla uczestników 

uroczystości, 

- zapoznanie z historią i zadaniami jednostki. 

32. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

Kombatanci, młodzież, 

dzieci w wieku 

przedszkolnym 

z powiatu 

legionowskiego

                         3 500 zł 64

28

Święto Narodowe 3 Maja 

i Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej.

02.05

 Olszewnica

- prezentacja sprzętu i wyposażenia dywizjonu: samochód 

transportowo-załadowczy, armata przeciwlotnicza ZU 23-2, 

kabina dowodzenia i naprowadzania, wyrzutnia W-125,

- prezentacja wystawy pod hasłem "Flaga RP",

- udział dzieci i młodzieży w uroczystym apelu z okazji Święta 

Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

Dzieci w wieku 

szkolnym ze Szkoły 

Podstawowej 

im. Bronisława Sokoła 

w Olszewnicy

                         3 500 zł 100

29
Dzień Otwartych Koszar - projekt 

szkoleniowo-dydaktyczny.

25.05

Olszewnica

- prezentacja sprzętu i wyposażenia dywizjonu: samochód 

transportowa-załadowczy, armata przeciwlotnicza ZU 23-2, 

kabina dowodzenia i naprowadzania, wyrzutnia W-125,

- organizacja zabaw i konkursów proobronnych dla dzieci 

i młodzieży,

- organizacja zajęć strzeleckich w oparciu o urządzenie szkolno-

treningowe TCW-97 "Cyklop",

- przygotowanie i wydanie zupy grochowej dla uczestników.

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

Kadra pedagogiczna 

z dziećmi i młodzieżą ze 

szkół powiatu 

legionowskiego

                         7 300 zł 140

30
Uroczyste obchody Święta                          

Dywizjonu.

02.06

 Olszewnica

- prezentacja sprzętu i wyposażenia dywizjonu: samochód 

transportowa-załadowczy, armata przeciwlotnicza ZU 23-2, 

wyrzutnia W-125 S.C.

- przygotowanie i wydanie poczęstunku dla gości,

- zabezpieczenie nagłośnienia,

- prezentacja wystawy poświęconej historii dywizjonu.

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

Zaproszeni goście, 

kombatanci, byli 

żołnierze dywizjonu, 

dyrektorzy szkół, władze 

samorządowe, kadra 

pedagogiczna wraz 

z dziećmi i młodzieżą 

                         8 900 zł 160

31

Obchody 75. rocznica wybuchu 

Powstania Warszawskiego - 

projekt edukacyjno-historyczny.

01.08

Olszewnica

- organizacja wykładu kombatanta RP,

- prezentacja wystawy "63 Dni Chwały",

- zabezpieczenie wyposażenia sali wykładowej.

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

32.  dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

Kombatanci, byli 

żołnierze z powiatu 

legionowskiego, kadra

 i pracownicy RON 

                         1 800 zł 40

32 Święto Wojska Polskiego.
15.08

 Olszewnica

- prezentacja wystawy "Bitwa Warszawska 1920 r.",

- zabezpieczenie nagłośnienia,

- przygotowanie i wydanie poczęstunku dla gości.

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

Kombatanci, byli 

żołnierze, kadra

i pracownicy RON, 

władze samorządowe

                         4 000 zł 100

33
Narodowe Święto Niepodległości 

- projekt edukacyjno-historyczny.

11.11

Olszewnica

- zabezpieczenie nagłośnienia,

- prezentacja wystawy "Drogi do Niepodległości",

- udostępnienie autokaru do przewozu dzieci ze szkoły 

podstawowej w Olszewnicy,

- prezentacja Sali Tradycji.

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

32. dywizjon 

rakietowej Obrony 

Powietrznej

Dzieci w wieku 

szkolnym ze Szkoły 

Podstawowej

im. Bronisława Sokoła 

w Olszewnicy

                         2 500 zł 60

3. BRYGADA RAKIETOWA OBRONY POWIETRZNEJ - SOCHACZEW

Strona 7
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Święto 33. dywizjonu 

rakietowego Obrony Powietrznej.

17.05

Gdynia

- uroczysta zbiórka pododdziałów 33 dywizjonu rakietowego 

Obrony Powietrznej, statyczny pokaz sprzętu wojskowego,

- musztra paradna, występ Orkiestry Reprezentacyjnej 

Marynarki Wojennej (lub innej w zależności od dostępności)

- występ zespołu estradowego "Riviera " z Klubu Marynarki 

Wojennej " Riviera".

33. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Orkiestra 

Reprezentacyjna 

Marynarki Wojennej, 

Zespół estradowy 

"Riviera" z Klubu 

Marynarki Wojennej" 

Riviera"

33. dywizjon 

rakietowy Obrony 

Powietrznej

Partnerzy społeczni, 

młodzież szkolna, 

przedszkola, 

mieszkańcy regionu 

Trójmiasta

                         4 000 zł 100

35 Dzień Otwartych Koszar.

17.05

teren JW 

Gdynia

- pokaz statyczny sprzętu i wyposażenia dywizjonu:samochód 

transportowo-załatowczy, armata przeciwlotnicza ZU-23-2, 

wyrzutnia W-125 S.C., kabina dowodzenia i naprowadzania,

- zwiedzanie Sali Tradycji zapoznanie z bazą szkoleniową,

- organizacja konkursów sprawnościowo-obronnych.

33. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

33. dywizjon 

rakietowy Obrony 

Powietrznej

Młodzież szkolna, 

przedszkola
                         2 000 zł 50

36 Dzień Otwartych Koszar.

listopad

(1 dzień) 

teren JW 

Gdynia

- pokaz statyczny sprzętu i wyposażenia dywizjonu: samochód 

transportowo-załadowczy, armata przeciwlotnicza ZU 23-2, 

kabina dowodzenia

i naprowadzania, wyrzutnia W-125, S.C.

- zwiedzanie Sali Tradycji zapoznanie z bazą szkoleniową,

- organizacja konkursów sprawnościowo-obronnych.

33. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

33. dywizjon 

rakietowy Obrony 

Powietrznej

Młodzież szkolna, 

przedszkola
                         2 000 zł 50

37

Obchody Święta 34. dywizjonu 

rakietowego Obrony Powietrznej, 

Dzień Otwartych Koszar.

październik 

(1 dzień)

 Bytom

- uroczysty apel dywizjonu z udziałem wojskowej asysty 

   honorowej,

- przygotowanie zupy grochowej dla uczestników uroczystości,

- przygotowanego posiłku,

- prezentacje sprzętu i wyposażenia dywizjonu: samochód 

transportowo-załadowczy, armata przeciwlotnicza ZU 23-2, 

kabina dowodzenia i naprowadzania, wyrzutnia W-125.

- zwiedzanie Sali Tradycji.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

34. dywizjon 

rakietowy Obrony 

Powietrznej

Mieszkańcy Bytomia 

i regionu
                       14 500 zł 400

38

Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych" 

prowadzonego przez MON

w roku szkolnym 2018/2019.

cały rok

(zajęcia 

teoretyczne 

i praktyczne

 w terminie

 i miejscu 

uzgodnionym

z Dowódcą 

Wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych zgodnie z „Programem nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa”, 

w zakresie:

 - wyznaczenia stałego koordynatora do współpracy,

 - kierowanie do szkoły wykładowców / instruktorów wraz

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami   

szkoleniowymi w celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

 - udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego JW, niezbędnych do realizacji zajęć,

 - wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć,

 - zapewnienie transportu do zabezpieczenia procesu szkolenia 

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro

ds. Proobronnych,

III Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Generała 

Władysława Andersa 

w Dąbrowie Górniczej

Uczniowie klas 

o profilu mundurowym
                       14 700 zł 450

39 Dzień Otwartych Koszar.
01.06

  Mrzeżyno

 - prezentacja sprzętu i wyposażenia dywizjonu: samochód 

transportowo-załadowczy, armata przeciwlotnicza ZU 23-2, 

wyrzutnia W 125 S.C.

 - organizacja konkursów sprawnościowo – obronnych.

36.  dywizjon 

rakietowy Obrony 

Powietrznej

36. dywizjon 

rakietowy Obrony 

Powietrznej

Mieszkańcy Powiatu 

Gryfickiego, dzieci 

i młodzież szkolna

                         1 800 zł 50

40

VIII rocznica powstania 

36. dywizjonu rakietowego 

Obrony Powietrznej.

27.09

Mrzeżyno

 - prezentacja sprzętu i wyposażenia dywizjonu,

- przygotowanie zupy grochowej dla uczestników uroczystości,

- oprawa ceremonialna przedsięwzięcia.

36. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

36. dywizjon 

rakietowy Obrony 

Powietrznej

Mieszkańcy Powiatu 

Gryfickiego i Powiatu 

Kołobrzeskiego

                         6 600 zł 200
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Pilotażowy program wspierania 

szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzących piony 

certyfikowanych wojskowych 

klas mundurowych oraz 

pozostałych klas o profilu 

wojskowym”.

Cały rok 

(terminy do 

ustalenia)

Mrzeżyno,  

Gościnin

- wsparcie procesu nauczania młodzieży wojskowych klas 

mundurowych „Programem nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa”, 

zatwierdzonym przez MON poprzez:

- wyznaczenie stałego koordynatora do współpracy,

- kierowanie do szkoły wykładowców / instruktorów wraz 

z niezbędnym sprzętem wojskowym i pomocami naukowymi 

w celu przeprowadzenia wybranych zajęć,

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego JW., niezbędnych do zajęć,

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych 

do przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych.

36. dywizjon rakietowy  

Obrony Powietrznej

Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,  21. Baza 

Lotnictwa 

Transportowego 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Kołobrzeg

36. dywizjon 

rakietowy  Obrony 

Powietrznej

Uczniowie klas 

mundurowych
                       10 000 zł 315

42
Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych.

01.03

Grójec

- organizacja wystawy okolicznościowej,

- organizacja Biegu "Tropem Wilczym",

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

61. batalion lekkiej 

piechoty Wojsk Obrony 

Terytorialnej,

Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Społeczność lokalna, 

w tym młodzież szkolna
                         2 220 zł 80

43 Dzień Otwartych Koszar.
21.03

Grójec

- zapoznanie z historią i teraźniejszością ośrodka,

- prezentacja sprzętu radioelektronicznego,

- zapoznanie z bazą szkoleniową,

- organizacja konkursu patriotyczno-obronnego

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

61. batalion lekkiej 

piechoty Wojsk Obrony 

Terytorialnej

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Młodzież szkolna ze 

szkół podstawowych

i ponadgimnazjalnych

                         1 275 zł 50

44
Obchody 75. rocznicy "Akcji na 

Caritas".

27.03

Grójec

- organizacja wystawy okolicznościowej,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

61. batalion lekkiej 

piechoty Wojsk Obrony 

Terytorialnej,

Orkiestra Wojskowa

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Społeczność lokalna, 

organizacje 

kombatanckie,

młodzież szkolna

                         1 215 zł 30

45

Zajęcia wojskowe dla uczniów 

klas mundurowych Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych 

(w ramach pilotażowego 

programu MON pn. "Edukacja 

Wojskowa").

co  trzecia 

środa miesiąca

(5 godzin)

w okresie:

I-VI, IX-XII

Grójec

- udostępnienie autokaru do przewozu uczestników na trasie: 

Grójec-Białobrzegi-Grójec,

- zapoznanie z historią i teraźniejszością ośrodka,

- prezentacja bazy szkoleniowej oraz sprzętu 

radioelektronicznego, 

- zapoznanie z ekwipunkiem indywidualnym żołnierza,

- organizacja zajęć wojskowych

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

61. batalion lekkiej 

piechoty 

Wojsk Obrony 

Terytorialnej

Biuro do Spraw 

Proobronych 

37 uczniów z klasy 

mundurowej Zespołu 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych

z Białobrzegów

                         2 975 zł 100

46

Zawody Patriotyczno-Obronne 

(III edycja) dla uczniów szkól 

ponadgimnazjalnych, 

współpracujących z 1.ORel.

14.06

Grójec

- udostępnienie autokaru do przewozu uczestników zawodów 

na trasie: Grójec-Tarczyn-Białobrzegi-Warka-Jasieniec-Grójec,

- przygotowanie i realizacja quizu ze znajomości symboliki 

narodowej I81i wojskowej oraz historii Wojska Polskiego i 

1.ORel.,

- przygotowanie i realizacja konkurencji sportowo-obronnych,

- zabezpieczenia nagłośnienia zawodów,

- przygotowanie zupy grochowej,

- wydanie przygotowanego posiłku

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Młodzież szkolna

(60 osób) 

ze szkół 

ponadgimnazjalnych

z Białobrzegów, 

Jasieńca,

Warki I Tarczyna

                         3 775 zł 75

1. OSRODEK RADIOELEKTRONICZNY - GRÓJEC
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Obchody Święta 1.ORel. 

z okazji 62.rocznicy powstania 

jednostki.

28.06

Grójec

- zapoznanie z historią i teraźniejszością ośrodka,

- prezentacja sprzętu radioelektronicznego,

- organizacja festynu dla najmłodszycc,

- pokaz walki wręcz,

- organizacja wystawy okolicznościowej,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości,

- przygotowanie poczęstunku dla uczestników (w tym zupy 

grochowej),

- wydanie przygotowanego posiłku

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

61. batalion lekkiej 

piechoty 

Wojsk Obrony 

Terytorialnej,

Orkiestra Wojskowa,

Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Społeczność lokalna, 

kombatanci i weterani,

przedstawiciele 

partnerów społecznych

                       11 775 zł 350

48
Obchody 75.rocznicy Powstania 

Warszawskiego.

01.08

Grójec

- organizacja wystawy okolicznościowej,

- edycja śpiewnika powstańczego,

- koncert pieśni powstańczych (OW),

- organizacja "Wieczoru Pieśni Powstańczej",

- organizacja diaporamy,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

61. batalion lekkiej 

piechoty 

Wojsk Obrony 

Terytorialnej,

Orkiestra Wojskowa,

Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Społeczność lokalna, 

przedstawiciele rodzin 

powstańczych,

kombatanci i weterani

                         4 365 zł 150

49 Święto Wojska Polskiego.
15.08

Grójec

- organizacja pikniku wojskowego, 

- wystawa sprzętu wojskowego,

- organizacja wystawy okolicznościowej,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości,

- przygotowanie zupy grochowej,

- wydanie przygotowanego posiłku

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

61. batalion lekkiej 

piechoty 

Wojsk Obrony 

Terytorialnej,

Orkiestra Wojskowa,

Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Społeczność lokalna, 

kombatanci i weterani,

przedstawiciele 

partnerów społecznych

                         7 320 zł 200

50
Obchody 80. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej.

01.09

Grójec

- organizacja wystawy okolicznościowej,

- organizacja diaporamy,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

61. batalion lekkiej 

piechoty 

Wojsk Obrony 

Terytorialnej,

Orkiestra Wojskowa

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Społeczność lokalna, 

kombatanci i weterani,

przedstawiciele 

partnerów społecznych

                         2 310 zł 80

51
Narodowe Święto 

Niepodległości.

11.11

Grójec

- organizacja militarnego dnia wojskowego, 

- edycja śpiewnika legionowego,

- organizacja "Wieczoru Pieśni Legionowej",

- koncert pieśni legionowych (OW),

- organizacja diaporamy,

- organizacja wystawy okolicznościowej,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości,

- organizacja podróży wojskowo-historycznej do Muzeum 

Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku,

- przygotowanie zupy grochowej,

- wydanie przygotowanego posiłku

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

61. batalion lekkiej 

piechoty 

Wojsk Obrony 

Terytorialnej,

Orkiestra Wojskowa,

Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Społeczność lokalna, 

kombatanci i weterani,

przedstawiciele 

partnerów społecznych

                         8 820 zł 200

52
Nadanie sztandaru dla                      

21. CPL Nadarzyce.

26.04           

Jastrowie                    

- prezentacja sprzętu wojskowego; 

- wystawienie mobilnego podestu scenicznego

z nagłośnieniem; 

- nagłośnienie uroczystości; 

- wystawienie stanowiska promocyjnego.

21. Centralny Poligon 

Lotniczy Nadarzyce

Kompania 

Reprezentacyjna Sił 

Powietrznych, Orkiestra 

Wojskowa z CSSP 

Koszalin, 

Reprezentacyjny Zespół 

Artystyczny Wojska 

Polskiego.

21 Centralny Poligon 

Lotniczy Nadarzyce

Społeczeństwo Powiatu 

Złotowskiego
                         5 000 zł 60

21. CENTRALNY POLIGON LOTNICZY - NADARZYCE
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53 Dzień otwartych koszar.
27.04     

Nadarzyce

- prezentacja sprzętu wojskowego;

- wystawienie mobilnego podestu scenicznego

z nagłośnieniem; 

- nagłośnienie uroczystości; 

- przygotowanie zupy grochowej dla uczestników  uroczystości;

- występ artystów/animacje kultury;

- wystawienie stanowiska promocyjnego.

21. Centralny Poligon 

Lotniczy Nadarzyce

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Drawsko 

Pomorskie                    

12. Baza 

Bezzałogowych Statków 

Powietrznych 

Mirosławiec                

Placówka Żandarmerii 

Wojskowej Wałcz

21 Centralny Poligon 

Lotniczy Nadarzyce

Społeczeństwo Powiatu 

Złotowskiego
                       60 000 zł 200

54
Święto Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych.

20.07

Koszalin

- prezentacja sprzętu i wyposażenia Centrum (Soła, Poprad, 

PRWB, STZ, Hibneryt - 5 żołnierzy),

- zapoznanie z bazą szkoleniową.

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Rodziny 

nowozaprzysiężanych 

żołnierzy, społeczność 

lokalna

                            350 zł 10

55
Przysięgi wojskowe - służba 

przygotowawcza.

styczeń, 

wrzesień

(1 dzień)

Koszalin

- prezentacja sprzętu i wyposażenia Centrum (Soła, Poprad, 

PRWB, STZ, Hibneryt - 5 żołnierzy),

- zapoznanie z bazą szkoleniową.

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Rodziny 

nowozaprzysiężanych 

żołnierzy, społeczność 

lokalna

                            700 zł 10

56
Obchody rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja.

03.05 

Dęblin

Wsparcie merytoryczne i prganizacyjne organizacji 

uroczystości obchodów święta Konstytucji 3. maja:

- wydzielenie konferansjera uroczystości,

- pomoc w przeprowadzeniu próby generalnej.

Centrum Szkolenia 

Inzynieryjno-

Lotniczego

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

Lotnicza Akademia 

Wojskowa

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

4. Skrzydło Lotnictwa 

Szkolnego  

Urząd miasta Dęblin
Społeczeństwo miasta 

Dęblin
                            150 zł 4 godz.

57
Obchody Święta Odzyskania 

Niepodległości. 

11.11 

Dęblin

Wsparcie merytoryczne i prganizacyjne organizacji 

uroczystości obchodów święta Konstytucji 3. maja:

- wydzialenie konferansjera uroczystości,

- pomoc w przeprowadzeniu próby generalnej.

Centrum Szkolenia 

Inzynieryjno-

Lotniczego

Dowództwo Garnizonu 

Warszawa

Lotnicza Akademia 

Wojskowa

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

 4. Skrzydło Lotnictwa 

Szkolnego  

Urząd miasta Dęblin
Społeczeństwo miasta 

Dęblin 
                            150 zł 4 godz.

Lp. Nazwa przedsięwzięcia.

Data

 i miejsce 

realizacji.

Szczegółowy zakres udzielanej pomocy

z określeniem odpłatnej i bezpłatnej formy wsparcia.

Jednostka 

wojskowa 

wspierająca 

przedsięwzięcie.

Inne JW lub komórki 

org. MON 

planowane do 

udziału w 

przedsięwzięciu

(inf. 

wnioskodawcy).

wnioskodawca 

przedsięwzięcia.

Docelowa grupa 

odbiorców.

  Koszt wsparcia 

przedsięwzięcia 

(określony

 w porozumieniu

 z OG/WOG). 

 Liczba 

przepracowanych 

godzin  przez 

kadrę

 i pracowników 

RON.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

58

,,Szkolenie Obronne"

z kierowniczą kadrą Urzędu 

Miasta Koszalin realizującego 

zadania obronne na terenie 

miasta. 

17.05

Świdwin

BEZPŁATNIE:

 - pokaz bazy szkoleniowej oraz sprzętu wojskowego będącego  

na wyposażeniu jednostki wojskowej.

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki

w Szczecinie

 Kierownicza kadra 

Urzędu Miasta Koszalin 

realizującego zadania 

obronne

                         1 565 zł 50

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, 

byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów, inicjowane przez partnerów społecznych

1. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO -ŚWIDWIN 

CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO - LOTNICZEGO - DĘBLIN

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH - KOSZALIN

CZĘŚĆ DRUGA
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Obchodami 35-lecia eksploatacji 

Su-22.

29.06

Świdwin

BEZPŁATNIE:

- użyczenie terenu Lotniska z dostępem do mediów dla  

Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego 

w Świdwinie na podstawie umowy z RZI Szczecin,

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Lotniska 

Wojskowego

 w Świdwinie

Żołnierze 21. BLT

Społeczeństwo całego 

kraju 

                            855 zł 20

60

Obchody rocznicy odsłonięcia 

Pomnika Poległych w Służbie 

Rzeczypospolitej Polskiej.

21.07

Węgorzyno

BEZPŁATNIE: 

- wystawienie stoiska promującego 21. BLT,   

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego.

- wystawienie Wojskowej Asysty Honorowej (w ramach 

działalności dowódcy garnizonu). 

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Urząd Gminy 

Węgorzyno

Społeczeństwo 

Węgorzyna
                         1 415 zł 35

61

Złożenie kwiatów pod pomnikiem 

ofiar katastrofy samolotu CASA 

C - 295M".

 styczeń 

(1 dzień) 

Mirosławiec

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie środka transportu z kierowcą do przewozu 

uczestników przedsięwzięcia (około 40 osób) na trasie 

Mirosławiec - Kalisz Pomorski - Mirosławiec (około 40 km), 

- organizacja złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem ofiar 

katastrofy samolotu CASA,

- wydzielenie przewodnika do zwiedzania Muzeum Walk

o Wał Pomorski.

12. Baza 

Bezzałogowych 

Statków Powietrznych 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Kalisz pomorski

Uczniowie klasy

o profilu mundurowym
                         1 700 zł 40

62
"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

3.03              

Starogard 

Gdański                

BEZPŁATNIE:                                                                                         

- prezentacja SPW i wyposażenia JW

- przygotowanie punktu promocyjno informacyjnego,

- zabezpieczenie potrzeb transportowych w ww. zakresie.            

22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego 

49. Baza Lotnicza 

Pruszcz Gdański

Ośrodek Sportu               

i Rekreacji

 w Starogardzie 

Gdańskim

Społeczeństwo regionu 

Starogardu Gdańskiego
                            655 zł 20

63
"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

03.03              

Sulbiny 

Garwolin

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                

- pomoc organizacyjna,

- zabezpieczenie trasy biegu - 10 osób;                                                          

23. Baza Lotnictwa 

Taktycznego 

Gminne Centrum 

Animacji Kultury           

w Sulbinach

Społeczeństwo regionu 

Sulbiny Garwolin
                         1 010 zł 35

64

Zajęcia dla uczniów klas 

mundurowych nt. "Szkolenie 

strzeleckie. Zasady celowania

z broni strzeleckiej. Trenażer."

20.03

Świdwin

ODPŁATNIE:                                                                                                                               

- użyczenie obiektu strzelnicy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego 

w Świdwinie oraz sprzętu wojskowego do zabezpieczenia 

szkolenia,

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

zabezpieczenia szkolenia. 

1. Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Prywatne Centrum 

Edukacyjne "Szkoły 

Sukces"

Uczniowie klas o profilu 

mundurowym
                            455 zł 15

65

Zajęcia dla uczniów klas 

mundurowych nt. "Ochrona 

przed bronią masowego 

rażenia".

20.04

Świdwin

ODPŁATNIE:                                                                                                                               

- użyczenie obiektu strzelnicy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego 

w Świdwinie oraz sprzętu wojskowego 

do zabezpieczenia szkolenia,

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych 

do zabezpieczenia szkolenia. 

1. Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Prywatne Centrum 

Edukacyjne "Szkoły 

Sukces"

Uczniowie klas o profilu 

mundurowym
                            455 zł 15

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży 

szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z 

wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim  — z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,
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Szkolenie klas mundurowych - 

obóz szkoleniowy. 

kwiecień 

(5 dni)  

Mirosławiec

BEZPŁATNIE:                                                                                                                               

- zabezpieczenie środka transportu - autobusu z kierowcą do 

przewozu uczestników przedsięwzięcia (około 35 osób) na 

trasie Mirosławiec - Toruń - Mirosławiec (około 400 km),

ODPŁATNIE:                                                                                                                         

- użyczenie pomieszczeń do zakwaterowania na trenie 

jednostki - umowa z RZI,                                                                                                                                                                          

- żywienie uczniów na bazie stołówki żołnierskiej jednostki. 

Wydzielenie instruktorów do prowadzenia zajęć.

12. Baza 

Bezzałogowych 

Statków Powietrznych 

Zespół Szkół nr 1          

im. Zesłańców Sybiru 

Toruń

Uczniowie klasy 

o profilu mundurowym
                         6 010 zł 40

67

Zawody klas mundurowych               

- IV Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Klas Mundurowych.

 kwiecień 

(5 dni) 

Mirosławiec

BEZPŁATNIE:                                                                                                                               

- zabezpieczenie środka transportu - autobusu z kierowcą do 

przewozu uczestników przedsięwzięcia (około 40 osób) na 

trasie Mirosławiec - Drawsko Pomorskie - Mirosławiec (około 

90 km);      

 - wydzielenie instruktorów do konkurencji według planu 

przebiegu mistrzostw.

12. Baza 

Bezzałogowych 

Statków Powietrznych 

16. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy Oleszno,        

2. Brygada 

Zmechanizowana 

Złocieniec,                

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Drawsko,                        

Żandarmeria Wojskowa 

Oleszno

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Kalisz Pomorski

Uczniowie klasy 

o profilu mundurowym
                         1 200 zł 20

68

Obchody Święta Konstytucji 3 

Maja "Skrzydła nad 

Margoninem".

03.05    

Margonin

BEZPŁATNIE:                                                                                                                             

- wystawienie stoiska promocyjnego 12. BBSP

- prezentacja zestawu BSP vs. Orbiter wraz z samochodem 

HMMWV,

12. Baza 

Bezzałogowych 

Statków Powietrznych 

2. Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego Poznań, 

41. Baza Lotnictwa 

Taktycznego w Dęblin,     

34 Brygada Kawalerii 

Pancernej Żagań,    

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Poznań, 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury 

Margonin.

Społeczeństwo regionu 

Margonin
                         1 500 zł 20

69

Praktyczna nauka zawodu 

w klasach o profilu technik 

mechanik lotniczy i technik 

awionik

styczeń-

grudzień

(1 dzień)

 Malbork

BEZPŁATNIE:                                                                                                         

- realizacja podstawy programowej w zakresie wykonywania 

obsługi liniowej i hangarowej w oparciu 

o sprzęt i infrastrukturę grupy obsługi technicznej, 

22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Malborku

Uczniowie klasy 

o profilu technik 

mechanik lotniczy

                         1 765 zł 60

70 Lotnicze spotkanie "Iława 2019".
12.05

Iława

BEZPŁATNIE:                                                                                                                    

- stoisko promocyjne 22. BLT, 

- pokaz statyczny sprzętu wojskowego,

- pokaz/przelot samolotu MIG-29 (w przypadku ujęcia 

przedsięwzięcia w ,, Planie udziału Lotnictwa Sił zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w krajowych i zagranicznych 

pokazach lotniczych w 2019 roku"),

22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego, 

16. Dywizja 

Zmechanizowana,

49. Baza Lotnicza

Urząd Miasta Iława                        42 220 zł 80

71
Obóz szkoleniowy dla uczniów 

klas mundurowych.

 maj

(5 dni)

Mirosławiec-

Wronie 

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                 

- zabezpieczenie środka transportu, 

- autobusu z kierowcą do przewozu uczestników 

przedsięwzięcia (około 35 osób) na trasie Mirosławiec - Wronie 

- Mirosławiec (około 460 km);                           

- wydzielenie instruktorów doprowadzenia zajęć,                                                                                                                             

ODPŁATNIE:                                                                                                                               

- użyczenie pomiezczeń do zakwaterowania na trenie jednostki - 

umowa z RZI Szczecin, 

- żywienie uczniów na bazie stołówki żołnierskiej jednostki, 

12. Baza 

Bezzałogowych 

Statków Powietrznych 

Mirosławiec

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Kaliszu Pomorskim

Uczniowie klasy

 o profilu mundurowym
                         5 810 zł 30

72

Obóz szkoleniowo- obronny klas 

mundurowych 

w Powiatowym Centrum 

Młodzieży Garczyn.  

 czerwiec

(7 dni) 

Garczyn

BEZPŁATNIE:                                                                                                

- oddelegowanie 2 żołnierzy w celu prowadzenia zajęć 

z musztry z uczniami klas mundurowych (organizator zapewnia 

bezpłatny przewóz, zakwaterowanie i wyżywienie),

22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 4 w Malborku

Uczniowie Szkoły                          3 940 zł 140
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Zajęcia szkoleniowe pn. "Wybór 

miejsc i wykonanie stanowiska 

ogniowego".

05.06           

Świdwin

BEZPŁATNIE:                                                                                                  

- wydzielenie instruktorów do nauki prowadzenia ognia

 z różnych postaw,

1. Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Prywatne Centrum 

Edukacyjne "Szkoły 

Sukces"

Uczniowie                             776 zł 26

74
Obchody Święta Wojska 

Polskiego.

15.08               

Piła

BEZPŁATNIE:                                                                                             

- wystawienie stoiska promocyjnego 12. BBSP 

- prezentacja zestawu BSP vs. Orbiter  wraz z samochodem 

HMMWV.

12. Baza 

Bezzałogowych 

Statków Powietrznych 

2 Brygada 

Zmechanizowana                        

104 Batalion 

Logistyczny                                   

1. Regionalna Baza 

Logistyczna ,100 

Batalion Łączności, 12. 

Brygada 

Zmechanizowana                                      

oraz inne JW

Starostwo Powiatowe

 w Pile

Społeczeństwo regionu 

Piła
                         4 000 zł 30

75
Obchody Święta Lotnictwa 

Polskiego. 

25.08

Mirosławiec

BEZPŁATNIE:                                                                                             

- wystawienie stoiska promocyjnego 12. BBSP 

- prezentacja zestawu BSP vs. Orbiter  (w przypadku ujęcia 

przedsięwzięcia w,, Planie udziału Lotnictwa Sił zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w krajowych i zagranicznych 

pokazach lotniczych w 2019 roku") wraz z samochodem 

HMMWV.

12. Baza 

Bezzałogowych 

Statków Powietrznych

Dowódca Garnizonu 

Piła
Urząd Miasta Piła

Społeczeństwo regionu 

Piła
                         3 500 zł 30

76
Szkolenie "Popularyzacja wiedzy 

o Wojsku Polskim".

09.05

27.06

12.09

24.10

Świdwin

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                    

- zwiedzanie obiektów,

- organizacja stoiska promocyjnego,

- dynamiczny pokaz możliwości wyszkolenia, 

- uczestnictwo w wybranych przedsięwzięciach szkoleniowych,                                                                                                                     

ODPŁATNIE:                                                                                                                                                                                                                                         

- wyżywienie dla uczestników szkolenia.                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego

23. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Stowarzyszenie Ruch 

Wspólnot Obronnych

Członkowie 

Stowarzyszenia Ruch 

Wspólnot Obronnych

 i zaproszeni 

przedstawiciele 

administracji publicznej

                         1 460 zł 35

77

Ogólnopolski Bieg VI Dycha nad 

Regą memoriał Wojtka 

PISMENKI (poświęcony byłemu 

żołnierzowi 21. Bazy Lotnictwa 

Taktycznego).

02.06         

Świdwin

ODPŁATNIE:                                                                                                                                                                                                                                         

- przygotowanie ok 200 porcji grochówki,                                                 

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                 

- pomoc w organizacji biegu (zabezpieczenie trasy przez 10 

żołnierzy w trakcie Biegu),                                                                                                                   

- wystawienie stoiska promującego 21.BLT,

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Klub Biegacza 

SPRINT Świdwin

Żołnierze 21.BLT oraz 

członkowie klubu
                         1 055 zł 20

78

Regionalny Bieg II Piątka                                            

Dla Lotników (Bieg poświęcony 

byłym Żołnierzom 21. BLT).

sierpień                                

(1 dzień)         

Świdwin

ODPŁATNIE:                                                                                                                                                                                                                                         

- przygotowanie 150 porcji grochówki,                                                  

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                      

-  wydzielenie dwóch  autokarów  w celu przewiezienia 

uczestników biegu na trasie Świdwin- Lotnisko ,  Lotnisko -  

Świdwin 

 - pomoc w organizacji biegu (zabezpieczenie trasy przez 10 

żołnierzy w trakcie Biegu ),                                                                                                                                                                                             

- wystawienie stoiska promującego 21.BLT,

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Klub Biegacza 

SPRINT Świdwin

Żołnierze 21.BLT oraz 

członkowie klubu
                         1 005 zł 20

79

"W każdym wieku jestem 

sprawny fizycznie" - pomoc we 

właściwym przygotowaniu lekcji 

wychowania fizycznego.

styczeń-

grudzień 

(1 dzień 

w miesiącu) 

Malbork

ODPŁATNIE:                                                                                                               

- użyczenie hali sportowej do przeprowadzenia lekcji WF przez 

uczniów SP nr 3 w Malborku (na podstawie umowy

z RZI),

22. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. 2 Pułku 

Nocnych 

Bombowców 

"Kraków" w Malborku

Uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 3
                            855 zł 20

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

2. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO - POZNAŃ 
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"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

03.03

Łask

BEZPŁATNIE:  

 - wydzielenie żołnierzy i pracowników RON do zabezpieczenia  

przedsięwzoięcia.

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Fundacja Wolność

 i Demokracja
Społeczeństwo Łasku                          2 020 zł 40

81

Podróż szkoleniowo-

dydaktyczna do WSOSP

do Dęblina.

                                                                

marzec                   

(1 dzień)

BEZPŁATNIE:                                                                                            

 - transport na trasie Łask - Dęblin.                                                       

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół 

Mundurowo - 

Technicznych w 

Ostrowie k. Łasku

Uczniowie Zespołu 

Szkół Mundurowo - 

Technicznych

w Ostrowie k. Łasku

                         4 021 zł 16

82

Podróż szkoleniowo-

dydaktyczna  do Akademii Sztuki 

Wojennej  

w Rembertowie.

                                                                

kwiecień                  

(1 dzień)

BEZPŁATNIE:                                                                                            

 - transport na trasie Łask - Warszawa                                                        

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół 

Mundurowo - 

Technicznych w 

Ostrowie k. Łasku

Uczniowie Zespołu 

Szkół Mundurowo - 

Technicznych 

w Ostrowie k. Łasku

                         3 670 zł 16

83 Dzień Otwarty Szkoły

maj

  (1 dzień)          

Poznań

BEZPŁATNIE:                                                                                    

- pomoc organizacyjna, 

- spotkanie z uczniami,

- prezentacja wyposażenia lotniczego i wojskowego.

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół 

Zawodowych nr 6               

im. J. Lelewela  

Poznań 

młodzież szkolna                             420 zł 12

84 Wizyta w 31. BLT.

maj

 (1 dzień)          

Poznań

BEZPŁATNIE: 

- zapoznanie z wyposażeniem i funkcjonowaniem bazy Sił 

Powietrznych. 

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zarząd Okręgu 

Wielkopolskiego 

Związku Oficerów 

Rezerwy 

Rzeczypospolitej 

Polskiej im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego

członkowie Związku                         

- żołnierze rezerwy
                            640 zł 18

85

                                                                          

Zajęcia z przysposobienia 

wojskowego.

czerwiec                                

(1 dzień)

Łask                                                                                                                                           

BEZPŁATNIE:                                                                                               

- użyczenie autobusu na trasie Łask - Wiewiórczyn.                                                             

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

                              

Szkoła Podstawowa 

im. Wojska Polskiego 

w Wiewiórczynie

Uczniowie Szkoły               

w Wiewiórczynie
                         1 220 zł 30

86 Akcja poboru krwi.
 15.09                           

Poznań 

BEZPŁATNIE:    

- wypożyczenie na czas trwania akcji dwóch namiotów wraz z 

ławkami.

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Stowarzuszenie

"Grupa Motocyklowa 

KRUK” z 31. BLT 

lokalna społeczność,                   

w szczególności 

dzielnicy Poznań 

Głuszyna

                            510 zł 20

87

Konferencja naukowo - 

historyczna pn. "W Poznaniu się 

zaczęło - Powstanie 

Wielkopolskie i jego wpływ na 

rozwój polskiego lotnictwa 

wojskowego".

wrzesień

 (2 dni)       

Poznań - Kiekrz

BEZPŁATNIE:                                                                             

 - udostępnienie autobusu oraz mokrobusu wraz z dwoma 

kierowcami. Liczba uczestników: 120

- przewóz uczestników konferencji z dworca PKP Poznań do 

Kiekrza i z powrotem oraz przewóz uczestników do 31. BLT. 

Trasa łączna - ok. 220 km. 

- zabezpieczenie bezpłatnego zakwaterowania dla 120 osób na 

terenie Ośrodka Szkolenia w m. Kiekrz ,

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Stowarzyszenie 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP              

Zarząd Główny

członkowie 

Stowarzyszenia
                         5 300 zł 20

88

Uroczystość w miejscu 

tragicznej katastrofy samolotu 

"CASA" w Mirosławcu.

21.09      

Mirosławiec 

BEZPŁATNIE:                                                                              

- wydzielenie autobusu - liczba uczestników:  ok. 25. 

- przewóz uczestników uroczystości z SSLW RP z rejonu 

Poznania. Odległość pomiędzy Poznań - Mirosławiec - 

Nadarzyce - Poznań ok. 370 km. Czas ogólny wyjazdu ok. 10 

godz.

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Stowarzyszenie 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP 

Oddział Poznań

członkowie 

Stowarzyszenia                              

- żołnierze rezerwy

                         1 030 zł 10

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży 

szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z 

wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim  — z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,
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Dzień szkolenia 

ogólnowojskowego dla 

młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych. "Zostań 

żołnierzem Sił Powietrznych"  

edycja 2019.

16.10          

Poznań 

BEZPŁATNIE:                                                                    

- udostępnienie sprzętu wraz z obsługą: 1. skrzynka po 

amunicji - 2 szt. - do pokonywania toru przeszkód; 2. nosze 

brezentowe - 1 szt. - do nauki przenoszenia rannego; 3. maska 

p.gaz i OP1 - 8 szt. - do nauki zakładania i zdejmowania; 4. 

granat ćwiczebny - 5 szt. - do nauki rzucania, 5. instruktor do 

prowadzenia musztry wojskowej - 1 żołnierz, 6. kbk AK szkolny - 

10 szt. - do nauki rozkładania i składania oraz pokonywania 

toru przeszkód; 7. ciężarki 12,5 - 17,5 kg - 2 szt. - do ćwiczeń 

fizycznych; 

- wyznaczenie instruktora do nauki opatrywania złamanych 

kończyn, ran ciętych i postrzałowych oraz nauki resuscytacji z 

wykorzystaniem przyrządów treningowych. 

- zwiedzanie bazy szkoleniowej i pokaz statyczny sprzętu 

bojowego 31.BLT. 

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Wojewódzki Sztab 

Wojskowy Poznań                         

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień Poznań

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 

Aktywnych 

Rezerwistów

młodzież wybranych 

klas mundurowych 

szkół 

ponadgimnazjalnych

                         1 100 zł 32

90

Zajęcia praktyczne z taktyki                            

i szkolenia ogólnowojskowego                  

w terenie dla klasy o profilu 

wojskowym.

październik            

(1 dzień)        

Lubraniec 

Marysin

BEZPŁATNIE:                                                                          

-  wydzielenie instruktorów wraz ze sprzętem niezbędnym do 

przeprowadzenia zajęć (szkolenie taktyczne, strzeleckie, 

OPBMR, medyczne). Udział   w zajęciach z młodzieżą. 

Odległość pomiędzy Poznań - Lubraniec-Marysin - Poznań ok. 

320 km. 

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół im. 

Marii Grodzickiej 

Lubraniec Marysin

młodzież szkolna                          1 300 zł 24

91
Zajęcia dla młodzieży 

ze szkolenia taktycznego.

  4 razy w roku

(po 1 dniu)             

Poznań 

BEZPŁATNIE:                                                                               

- przydzielenie instruktorów prowadzących zajęcia. 

- prezentacja wybranych egzemplarzy sprzętu,

- zapoznanie z bazą szkoleniową.

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół 

Rolniczych               

Środa Wlkp.

młodzież szkolna                             630 zł 16

92

Zajęcia dla młodzieży

z meteorologii, ochrony ppoż., 

OPBMR. 

  4 razy w roku

(po 1 dniu)             

Poznań 

BEZPŁATNIE:                                                                            

- przydzielenie instruktorów prowadzących zajęcia. 

- prezentacja wybranych egzemplarzy sprzętu.

- zapoznanie z baza szkoleniową.

31. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół 

Zawodowych nr 6               

im. J. Lelewela  

Poznań 

młodzież szkolna                             630 zł 16

93

Przeprowadzenie zajęć 

z podstaw wychowania 

obywatelskiego.

  styczeń-

grudzień                            

(1 dzień

 w miesiącu)        

Łask                       

BEZPŁATNIE:                                                                                       

- udostępnienie pomieszczeń, udostępnienie instruktora.

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół 

Mundurowo - 

Technicznych

w Ostrowie k. Łasku

Uczniowie Zespołu 

Szkół Mundurowo - 

Technicznych w 

Ostrowie k. Łasku

                         3 600 zł 100

94 Zawody modeli halowych.

                          

styczeń, luty                                       

(po 1 dniu)

ODPŁATNIE:                                                                                                       

- użyczenie hali sportowej (umowa z RZI)                                                  

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Klub Modelarstwa 

Lotniczego

 i Kosmicznego ŁDK          

Młodzież modelarska         

z  ŁDK w Łasku
                         1 800 zł 50

95 Zawody modeli Latających.

styczeń            

kwiecień,  maj            

(po 1 dniu)                      

Łask

ODPŁATNIE:                                                                                                       

- użyczenie terenu na lotnisku (umowa z RZI)                                                  

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Klub Modelarstwa 

Lotniczego

i Kosmicznego ŁDK          

w Łasku

Młodzież modelarska         

z  ŁDK w Łasku
                         2 100 zł 60

96
XVIII Łaskie Spotkanie 

Modelarzy. 

 maj,  sierpień, 

wrzesień            

(po 2 dni)                      

Łask

ODPŁATNIE:                                                                                                       

- użyczenie terenu na lotnisku (umowa z RZI)                                                 

32. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Klub Modelarstwa 

Lotniczego 

i Kosmicznego ŁDK          

w Łasku

Młodzież modelarska         

z ŁDK w Łasku
                         6 600 zł 160

97 Szkolenie ogólnowojskowe.

styczeń-

grudzień 

(1 raz w 

miesiącu )

 Witkowo

BEZPŁATNIE:                                                                                                     

- skierowanie 2 żołnierzy do prowadzenia zajęć z musztry dla 

klas o profilu mundurowym.

3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych   

w Witkowie

Uczniowie z Zespołu 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych

                         3 072 zł 72

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, 

byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów, inicjowane przez partnerów społecznych

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

3. SKRZYDŁO LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO - POWIDZ 

Strona 16



98

Dzień Otwartych Koszar dla 

uczniów Zespołu Szkół 

w Koninie

maj                               

(1 dzień)                   

Powidz

- zapoznanie z baza szkoleniową,

- udostępnienie autobusu dla grupy uczniów na trasie Konin - 

Powidz - Konin.

3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Zespoł Szkół im. 

Mikołaja Kopernika

w Koninie

Uczniowie z Zespołu 

Szkół im. Mikołaja 

Kopernika w Koninie

                         1 000 zł 2

99

Zajęcia specjalistyczne

z pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla młodzieży 

klas mundurowych.

marzec, maj,

październik, 

listopad

(po 3 godziny

w każdym)

Witkowo                       

.

BEZPŁATNIE:                                                                                                     

- udostępnienie sprzętu medycznego i pojazdu ratowniczego;            

- skierowanie 2 żołnierzy ratowników medycznych 

do prowadzenia zajęć.

3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych   

w Witkowie

Uczniowie z Zespołu 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych

                         1 024 zł 24

100

Wojskowe Dni Szkoleniowe dla 

kadetów certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych 

w 1. Bazie Lotnictwa 

Transportowego.     

marzec                         

(1 dzień)        

Warszawa

BEZPŁATNIE:                                                                                                      

- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć  praktycznych

 i teoretycznych w oparciu  o zaplecze i instruktorów

1. Baza Lotnictwa Transportowego,

- pokaz statyczny sprzętu latającego oraz uzbrojenia

i wyposażenia jednostki,

- przedstawienie zadań SP w systemie obrony RP,

- zapoznanie z tradycjami i dniem dzisiejszym jednostki oraz 

spotkanie z kadrą dowódczą i pilotami.                                                      

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Zespół  Szkół nr 7          

w Warszawie
Klasa mundurowa                             524 zł 4

101

Wyjazd szkoleniowo-kondycyjny 

50 kadetów certyfikowanych klas 

wojskowych. 

kwiecień

(6 dni)

Jabłonki k. 

Baligrodu,            

BEZPŁATNIE:                                                                                                    

 - udostępnienie autobusu dla grupy 45 osób.

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Zespół Szkół nr 7           

w Warszawie

Uczniowie klas 

wojskowych uczestnicy 

wyjazdu 

                         4 911 zł 16

102
Praktyka zawodowa Technik 

Logistyki.

kwiecień                                        

(1-5 dni)               

Powidz

BEZPŁATNIE:                                                                                                       

- praktyki zawodowj z uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Odzieżowych z Gniezna w 33. Bazie Lotnictwa 

Transportowego.                                                                                              

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Zespół Szkół 

Ekonomiczno- 

Odzieżowych                  

w Gnieźnie 

Uczniowie z Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-

Odzieżowych 

w Gnieźnie

                            376 zł 8

103
Zajęcia szkoleniowe dla klasy 

liceum o profilu mundurowym.

maj                                

(1 dzień)                 

październik                 

(1 dzień)               

Powidz

BEZPŁATNIE:                                                                                                      

- udostępnienie urządzenia "Cyklop" oraz wydzielenie 

instruktorów do prowadzenia zajęć.

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Zespól Szkół 

Ponadgimnazjalnych   

w Witkowie

Uczniowie z Zespołu 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych          

w Witkowie

                            448 zł 8

104 Zajęcia z budowy broni.

czerwiec                      

(1 dzień)                  

Gniezno

BEZPŁATNIE:                                                                                                      

 - udział instruktorów wojskowych w zajęciach na temat zakresu 

budowy broni: Beryl, Wist, kbk AK;                                                             

- udostępnienie sprzętu.                                                                                          

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Zespół Szkół 

Ekonomiczno- 

Odzieżowych                  

w Gnieźnie 

Uczniowie z Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-

Odzieżowych

w Gnieźnie

                            748 zł 8

105
Szkolenie pocztów 

sztandarowych.

październik                 

(1 dzień)               

Witkowo

BEZPŁATNIE:                                                                                                     

- skierowanie żołnierzy do przeprowadzenia szkolenia.

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Zespól Szkół 

Ponadgimnazjalnych   

w Witkowie

Uczniowie z Zespołu 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych             

w Witkowie

                            398 zł 8

106

Udział uczniów szkoły 

w zajęciach z ratownictwa 

medycznego.

listopad                      

(1 dzień)               

Powidz

BEZPŁATNIE:                                                                                                     

- zapoznanie z praktycznym działaniem ratowników 

medycznych.

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Szkoła Techniczna 

"Mundurowa" Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego                  

w Gnieźnie

Uczniowie szkoły 

technicznej
                            376 zł 8

107
Projekt "Tropem Wilczym. Bieg 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

03.03                                

Gniezno

BEZPŁATNIE:                                                                                                   

- zabezpieczenie ciężarówki transportowej (2 samochody);

- zabezpieczenie trasy (10 osób),  

- bieg żołnierzy w mundurach,

- wystawienie stoiska promocyjnego.                                                                                             

3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Fundacja Wolność         

i Demokracja

Uczestnicy biegu 

mieszkańcy regionu
                         2 126 zł 60

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży 

szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z 

wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim  — z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,
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"Dzień Otwarty Szkoły

z wojskiem".

04.04                 

Gościno

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                                                                                                                

- wykonanie pokazu ratownictwa podczas Dni Otwartych Szkoły 

(Pod warunkiem ujęcia przedsięwzięcia w „Planie udziału 

Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w krajowych

i zagranicznych pokazach lotniczych w 2019 r.” oraz „Planie 

udziału Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w prez. sprzętu wojskowego 

w 2019 r.”),

- wydzielanie instruktorów i osób funkcyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć na terenie obiektów szkoleniowych.                                                                                         

1. Grupa 

Poszukiwawczo-

Ratownicza

Zespół Szkół                    

w Gościnie

Uczniowie                     

Zespół Szkół 
                       13 240 zł 40

109
XXXIV Rajd "Szlakiem Naszej 

Historii".

kwiecień

(1 dzień)                                      

Warszawa

BEZPŁATNIE:                                                                                                      

- pokaz sprzętu wojskowego,                                                                                                                                          

- pomoc organizacyjna oraz zabezpieczenie nagłośnienia,                                    

- udostępnienie flag i krzeseł (10 szt.),                                                         

- udostępnienie samochodów dostawczych (2 sztuki).                           

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Urząd Dzielnicy 

Włochy                       

m.st. Warszawy

Dzieci i młodzież 

dzielnicy Warszawa 

Włochy

                            784 zł 4

110 Koniński Dzień Patriotyczny. 
11.05

Konin

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- pokaz desantu spadochronowego (Pod warunkiem ujęcia 

przedsięwzięcia w „Planie udziału Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w 

krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych 

w 2019 r.” oraz „Planie udziału Lotnictwa Sił Zbrojnych RP

w prezentacjach sprzętu wojskowego w 2019 r.”),

- wystawienie namiotu i stoiska promocyjnego;                                                    

- pokaz sprzętu wojskowego,

- dystrybucja materiałaów promocyjnych o służbie wojskowej i 

3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Urząd Miejski                

w Koninie

Dzieci, młodzież                        

i mieszkańcy powiatu 
                       30 275 zł 25

111

5. Akcja Charytatywna 

z udziałem służb mundurowych i 

ratowniczych. 

18. 05                  

Jedlicz                   

(pow. 

krośnieński)

BEZPŁATNIE:                                                                                                      

- udział żołnierzy w przedsięwzięciu promocyjnym

i edukacyjnym;                                           

- pokaz ratownictwa lotniczego z wykorzystaniem śmigłowca 

(Pod warunkiem ujęcia przedsięwzięcia w „Planie udziału 

Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w krajowych

i zagranicznych pokazach lotniczych w 2019 r.” oraz „Planie 

udziału Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w prezentacjach sprzętu 

woj. w  2019 r.”).                                                                                                                    

3. Grupa 

Poszukiwawczo-

Ratownicza

Wojska Obrony 

Terytorialnej             

(region podkarpacki)                      

Starostwo Powiatowe 

w Krośnie

Dzieci, młodzież                        

i mieszkańcy powiatu 
                       19 641 zł 11

112
Inscenizacja historyczna "Bitwa 

Wyrska - Bój o Gostyń".

25.05                  

Gostyń

BEZPŁATNIE:  

- przelot nad miejsce inscenizacji samolotu CASA C-295 - 

transport skoczków spadochronowych z Jednostki Wojskowej 

AGAT, 

- pokaz dynamiczny, (Pod warunkiem ujęcia przedsięwzięcia 

w „Planie udziału Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w krajowych 

i zagranicznych pokazach lotn. w 2019 r.” oraz „Planie udziału 

Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w prezentacjach sprzętu 

wojskowego w 2019 r.”). 

- zabezpieczenie skoków spadochronowych.

8. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Jednostek Wojskowa 

AGAT
Urząd Gminy Wyry

Społeczeństwo gminy 

Wyry, władze rządowe i 

samorządowe, 

społeczność lokalna

                       60 248 zł 8

113 V. Mundurowy Dzień Dziecka. 
01.06                                

Skrzyszów

BEZPŁATNIE:   

- przelot, pokaz dynamiczny i statyczny śmigłowca Mi-8 - pokaz 

ratownictwa lotniczego z wykorzystaniem śmigłowca (Pod 

warunkiem ujęcia przedsięwzięcia w „Planie udziału Lotnictwa 

Sił Zbrojnych RP w krajowych i zagranicznych pokazach lotn. w 

2019 r.” oraz „Planie udziału Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w 

prezentacjach sprzętu wojsk. w 2019 r.”),  

- pokaz sprzętu i wyposażenia, - udział żołnierzy 

w spotkaniu promocyjnym dla młodzieży, 

3. Grupa 

Poszukiwawczo-

Ratownicza

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Tarnowie,                          

21. Brygada Strzelców 

Podhalańskich                      

Urząd Gminy 

 w Skrzyszowie; 

Posterunek Policji        

w Skrzyszowie;      

Placówki 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych  w Gminie 

Skrzyszów

Dzieci, młodzież                   

i mieszkańcy gminy 

Skrzyszów

                       25 000 zł 11
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114

Obchody dziesięciolecia istnienia 

i działalności Gnieźnieńskiego 

Stowarzyszenia Sportów 

Lotniczych - otwarcie lądowiska 

w Brzozogaju k. Działynia.

08.06                                

Lądowisko 

Brzozogaj

BEZPŁATNIE:   

- wystawienie namiotu i stoiska promocyjnego,

- pokaz sprzętu wojskowego, 

- dystrybucja ulotek informacyjnych o służbie wojskowej i 3. 

Skrzydle Lotnictwa Transportowego.

3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego
56. Baza Lotnicza 

Gnieźnieńskie 

Stowarzyszenie 

Sportów Lotniczych

Uczestnicy 

przedsięwzięcia, 

młodzież szkolna, 

mieszkańcy regionu

                       14 875 zł 25

115

Wykonanie lotu imitującego zrzut 

lotniczy na zrzutowisko "Sójka 

401".

14.07                 

Słopnice Górne

BEZPŁATNIE:                                                                                                          

- wykonanie przelotu nad zrzutowiskiem "Sójka 401" 

z trzema zejściami samolotu CASA C-295 (Pod warunkiem 

ujęcia przedsięwzięcia w „Planie udziału Lotnictwa Sił 

Zbrojnych RP w krajowych i zagranicznych pokazach lotniczych 

w 2019 r.” oraz „Planie udziału Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w 

prezentacjach sprzętu wojskowego

w 2019 r.”).                              .

8. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Krakowski Oddział 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

Społeczeństwo regionu, 

zaproszeni goście
                       60 248 zł 8

116

80. Rocznica wybuchu II wojny 

światowej - Uroczysty Apel, 

upamiętnienie poległych we 

wrześniu 1939 r. lotników

z 34. Eskadry Rozpoznawczej 

"Armii Poznań".

07.09                                            

Kleczew

BEZPŁATNIE:                                                                                                        

- wystawienie namiotu promocyjnego,

- wystawa statyczna sprzętu wojskowego, 

- udział Zespołu Działań Specjalnych,

- promocja 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego,

- dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych.                                 

3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego, 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Koninie                  

Urząd Gminy i Miasta     

w Kleczewie

Dzieci, młodzież, 

mieszkańcy z terenów 

gminy Kleczew

                         2 410 zł 10

117

75. Rocznica Powstania 

Warszawskiego 

- IV. Powiatowe Dni 

Cichociemnych.

11-13.10                                            

Witkowo, 

Powidz

BEZPŁATNIE:                                                                                                        

- wydzielenie 1 autokaru i zapewnie transportu na trasie Powidz-

Witkowo-Gniezno-Witkowo-Powidz,

- wystawienie namiotu promocyjnego, 

- wystawa statyczna sprzętu wojskowego.

3. Skrzydło Lotnictwa 

Transportowego

33. Baza Lotnictwa 

Transportowego, 

Dowództwo 

Komponentu Wojsk 

Specjalnych:  AGAT, 

KOMANDOSÓW,  

GROM,                                                 

12. Brygada Obrony 

Terytorialnej

Starostwo Powiatowe 

w Gnieźnie

Dzieci, młodzież, 

mieszkańcy z powiatu 

gnieźnieńskiego

                            940 zł 20

118

Zapoznanie z bazą szkoleniową 

klasy I Technikum Lotniskowych 

Służb Operacyjnych.

październik

(1 dzień)                                      

lotnisko                            

Świdwin

BEZPŁATNIE:                                                                                                         

- wyznaczenie osoby oprowadzającej,

- udostępnienie obiektów szkoleniowych, instruktorów 

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.                                                                                                                                       

1. Grupa 

Poszukiwawczo-

Ratownicza

21. Baza Lotnictwa 

Taktycznego

Zespół Szkół                    

w Gościnie

Uczniowie I klas                     

Zespołu Szkół

 w Gościnie

                            246 zł 6

119

"Dzień Powstańczy"  

organizowany na okoliczność 

Międzynarodowego Turnieju 

Piłkarskiego o Puchar Pamięci 

Małego Powstańca.

01.08              

Warszawa

BEZPŁATNIE:  

- prezentacja sprzętu wojskowego na terenie SCSAW Polonia, 

- użyczenie nieodpłatnie kuchni polowej wraz z obsługą,  

- użyczenie grilla wraz z obsługą, 

- użyczenie stolików i krzeseł do spożywania grochówki 

i kiełbasek.                                                      

ODPŁATNIE:  

- przygotowanie odpłatnie zupy grochowej.                                                                                                      

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Fundacja Na Rzecz 

Rozwoju i Promocji 

Sportu 

Młodzieżowego 

Dzieci i młodzież                 

z m.st. Warszawy
                         1 915 zł 5

120

Święto Lotnictwa Polskiego - 

udział w centralnych obchodach 

organizowanych przez MON.

sierpień                       

(1 dzień)      

Warszawa

BEZPŁATNIE:                                                                                                             

- udostępnienie srodka transportu w celu przewiezienia 

sztandaru Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego 

Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP na 

uroczystości.      

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Oddział Warszawsko-

Mazowieckiego 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

Członkowie Oddziału 

Warszawsko-

Mazowieckiego 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

                            400 zł 4

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym

i rozrywkowym,

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
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Udział w międzynarodowych 

pokazach lotniczych "Air Show 

2019" w Radomiu.

sierpień                       

(1 dzień)             

Radom

BEZPŁATNIE:                                                                                                          

- udostępnienie autobusu dla grupy 45 osób.     

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Oddział Warszawsko-

Mazowieckiego 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP            

Członkowie Oddziału 

Warszawsko-

Mazowieckiego 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

                         1 208 zł 8

122

Wyjazd na Międzynarodowe 

Targi Przemysłu Obronnego

w Kielcach.

wrzesień

(1 dzień)

Kielce

BEZPŁATNIE:                                                                                                            

 - udostępnienie autobusu dla grupy 45 osób.     

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Oddział Warszawsko-

Mazowieckiego 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP            

Członkowie Oddziału 

Warszawsko-

Mazowieckiego 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP

                         2 000 zł 8

123

Obchody rocznicy wybuchu 

II Wojny Światowej                              

w Aleksandrowie Kujawskim.

wrzesień

(1 dzień)

Aleksandrów 

Kujawski

BEZPŁATNIE:                                                                                                            

- udostępnienie mikrobusu dla grupy 8 osób.     

1. Baza Lotnictwa 

Transportowego

Stowarzyszenie 

Lotników Polskich 

Członkowie 

Stowarzyszenia 

Lotników Polskich 

                         1 014 zł 8

124

Szkolenie  z użycia broni - kbk 

AK, kbk Beryl, pistolety. 

Ćwiczenia strzeleckie na 

symulatorze "Cyklop". 

 28.01 -10.02       

(1 dzień)                   

Radom 

BEZPŁATNIE: 

 - udostępnienie sali  dla grupy 30 osób, umożliwiającej 

przeprowadzenie zajęć z obsługi i rozkładania broni. 

- oddelegowanie 1 żołnierza - instruktora do przeprowadzenia 

zajęć praktycznych oraz niezbędnego do tego  sprzętu. 

- udostepnienie cyklopa w celu przeprowadzenia nauki 

strzelania. 

- wykład na temat OPBMR i prezentacja sprzętu używanego do 

tego celu. 

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Związek Strzelecki 

Strzelec Organizacja 

Społeczno-

Wychowawcza. 

Jednostka Strzelecka 

1040 Radom

Członkowie Związku 

Strzeleckiego
                            280 zł 6

125

Szkolenie strzeleckie w oparciu 

o system szkoleniowy 

ŚNIEŻNIK.

marzec

(1 dzień)

Radom

BEZPŁATNIE: 

- udostępnienie autokaru do m. Grójec  dla grupy  40 uczniów 

klas mundurowych.

ODPŁATNIE:

- użyczenie strzelnicy kontenerowej  61. batalionu piechoty 

lekkiej w Grójcu w celu odbycia przeszkolenia strzeleckiego na 

systemie szkoleniowym ŚNIEŻNIK.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

61. batalion Piechoty 

Lekkiej

XI Liceum 

Ogólnokształcące            

z Oddziałami 

Integracyjnymi            

im. Stanisława 

Staszica w Radomiu

Uczniowie klas 

mundurowych 
                            680 zł 8

126
Szkolenie z budowy, zasad, 

działania kbk AK. 

marzec

 (1 dzień)                         

Radom

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie sali  dla grupy 20 osób, umożliwiającej 

przeprowadzenie zajęć z obsługi i rozkładania kbk AK. 

- oddelegowanie 1 żołnierza - instruktora do przeprowadzenia 

zajęć praktycznych oraz niezbędnego do tego  sprzętu. 

- udostepnienie urządzenia treningowego CYKLOP w celu 

przeprowadzenia na nim nauki strzelania.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Fundacja na rzecz 

Obronności                      

i Bezpieczeństwa 

Kraju "Combat Alert"

Członkowie Fundacji                             280 zł 6

127
Szkolenie z pierwszej pomocy 

przedmedycznej.

marzec

 (1 dzień)               

Radom

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej z wykorzystaniem dostępnego sprzętu 

medycznego przy udziale żołnierzy z 42. Bazy Lotnictwa 

Szkolnego  w roli instruktorów.

- udostępnienie 2 namiotów NS-64 - 10-cio osobowych.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

VII Liceum 

Ogólnokształcące        

im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego                  

w Radomiu

Uczniowie klas 

mundurowych 
                            190 zł 3

4. SKRZYDŁO LOTNICTWA SZKOLNEGO - DĘBLIN

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, 

byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów inicjowane przez partnerów społecznych
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III Radomski Przegląd Musztry  

Klas Mundurowych 

organizowany przez Szkoły 

im. 72. Pułku Piechoty 

w Radomiu. 

24.04

Radom

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie placu szkoleniowego,

- oddelegowanie 2 oficerów do składu sędziowskiego.

ODPŁATNIE:

- użyczenie nieruchomości na podstawie umowy 

ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury w Warszawie.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Stowarzyszenie 

Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego

Uczniowie klas 

mundurowych 
                            350 zł 5

129

Zajęcia w Centrum Szkolenia 

Inżynieryjno-Lotniczego

w Dęblinie dla uczniów klas 

mundurowych Szkół 

im. 72. Pułku Piechoty 

w Radomiu ZDZ do Dęblina.

07.05

Dęblin

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie autokaru dla  40 uczniów klas mundurowych do 

m. Dęblin. Podróż edukacyjna połączona z zajęciami w 

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego w Dęblinie.

42. Baza lotnictwa 

Szkolnego

Centrum Szkolenia 

Inżynieryjno Lotniczego 

w Dęblinie

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego 

w Kielcach

Uczniowie klas 

mundurowych 
                            840 zł 8

130
Obóz patriotyczno - sportowo-

obronny.

23.06-31.08

(2 dni)

Ustka

BEZPŁATNIE:

- przewóz 53 dzieci i żołnierzy i pracowników RON na obóz do 

miejsca stawiennictwa na trasie: Radom - Ustka i Ustka-

Radom.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Caritas Ordynariatu 

Polowego Wojska 

Polskiego

Członkowie obozu                          3 940 zł 48

131

Obóz szkoleniowy dla młodzieży 

klas  wojskowych Szkół im. 72 

Pułku Piechoty w Radomiu 

Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego.

08-16.08                  

Radom

ODPŁATNIE:

- użyczenie obiektów infrastruktury logistycznej (stołówka, 

umywalnia polowa, natryski, namioty, toalety) 

i szkoleniowej (hala sportowa, basen). Odpłatnie media (woda, 

światło) i posiłki.

- użyczenie nieruchomości na podstawie umowy zwłaściwym 

terytorialnie RZI.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Stowarzyszenie 

Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego                   

w Kielcach

Uczniowie klas 

mundurowych                        12 960 zł 216

132

"Ćwiczenia w terenie" - 

praktyczne zastosowanie 

sprzętu OPBMAR, taktyka 

zielona (po wcześniejszym 

opracowaniu wspólnych 

sygnałów wizualnych 

i taktycznych dla WP i ZS).

wrzesień

(2 dni)

Radom

BEZPŁATNIE:

- ćwiczenia bojowe  dla grupy 30 osób, z  użyciem sprzętu 

OPBMR, ćwiczenia z zakresu taktyki zielonej (szyki, przejścia, 

zdobywanie umocnionego punktu metoda skoków, 

przeczesywanie terenu, obrona okrężna.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Związek strzelecki 

Strzelec Organizacja 

Społeczno-

Wychowawcza. 

Jednostka Strzelecka 

1040 Radom

Członkowie Związku 

Strzeleckiego
                         1 640 zł 24

133

Ślubowanie uczniów klas 

pierwszych mundurowych Szkół 

im. 72. Pułku Piechoty 

w Radomiu ZDZ.

05.10

 Radom

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie autokaru dla Orkiestry Wojskowej z Radomia,  

w celu przejazdu na ślubowanie uczniów klas pierwszych 

mundurowych Szkół im. 72. Pułku Piechoty

w Radomiu ZDZ.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Orkiestra Wojskowa 

w Radomiu

(według decyzji 

Dowództwa Garnizonu 

Warszawa)

Stowarzyszenie 

Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego

Uczniowie klas 

mundurowych 
                            280 zł 6

134
Szkolenie  z podstaw musztry 

wojskowej.

październik-

listopad

(1 dzień) 

 Radom

BEZPŁATNIE:

- organizacja i prowadzenie zajęć z musztry.                                                

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego                          

XI Liceum 

Ogólnokształcące            

z Oddziałami 

Integracyjnymi            

im. Stanisława 

Staszica w Radomiu

Uczniowie klas 

mundurowych
                            200 zł 5

135

Szkolenie z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy 

przedmedycznej.

listopad 

(1 dzień)

   Radom

BEZPŁATNIE:

- omówienie zasad postępowania z ranami: kłutymi, 

miażdżonymi, płatowymi, postrzałowymi, z ranami 

spowodowanymi wybuchem,  z ranami z ciałem obcym  

(wykład, pokaz, sposoby i techniki bandażowania). 

- pierwsza pomoc przy ranach głowy, twarzy i tułowia,

- zasady postępowania z poszkodowanymi w zależności od 

umiejscowienia urazu - wykład.                                  

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

XI Liceum 

Ogólnokształcące            

z Oddziałami 

Integracyjnymi            

im. Stanisława 

Staszica w Radomiu

Uczniowie klas 

mundurowych
                            140 zł 3

136 Szkolenie strzeleckie.

listopad 

(1 dzień)

 Radom

BEZPŁATNIE:

- ćwiczenia strzeleckie - omówienie podstaw i zasad strzelania 

(wykład), składanie i rozkładanie broni krótkiej

 i długiej (prezentacja i ćwiczenia), strzelanie na symulatorze.                                       

- wykład na temat naboru do  Wojsk Obrony Terytorialnej

ODPŁATNIE: 

- zajęcia na symulatorze. 

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

XI Liceum 

Ogólnokształcące            

z Oddziałami 

Integracyjnymi            

im. Stanisława 

Staszica w Radomiu

Uczniowie klas 

mundurowych 
                            530 zł 8
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Szkolenie z budowy, zasad, 

działania kbk AK. Nauka  

zgrywania przyrządów - 

strzelanie z cyklopa.

listopad                

(1 dzień) 

Radom

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie sali  dla grupy 20 osób, umożliwiającej 

przeprowadzenie zajęć z obsługi i rozkładania kbk AK. 

- oddelegowanie 1 żołnierza - instruktora do przeprowadzenia 

zajęć praktycznych oraz niezbędnego do tego  sprzętu. 

- udostepnienie urządzenia cyklop w celu przeprowadzenia 

nauki strzelania.

ODPŁATNIE:

- zajęcia na symulatorze.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Fundacja na rzecz 

Obronności                      

i Bezpieczeństwa 

Kraju "Combat Alert"

Członkowie Fundacji                             290 zł 8

138 Europejska Noc Muzeów
18.05.

Dęblin

BEZPŁATNIE:

- rozstawienie oświetlenia lotniskowego typu MOSKIT 

i STALKIT.

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Muzeum Sił 

Powietrznych

Muzeum Sił 

Powietrznych

Społeczeństwo 

Garnizonu Dęblin, 

społeczństwo 

przyjezdne

                         1 840 zł 6

139 Skrzydła nad Kazimierzem.
06-08.09.

Kazimierz Dolny

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie "Festiwalu Piosenki Lotniczej" w zakresie 

nagłośnienie i użyczenie sprzętu muzycznego klubu,

- pomoc w organizacji strefy edukacyjnej,

- przelot z elementami pokazu Zespołów Akrobacyjnych "Biało-

Czerwone Iskry", "Orlik", "SW 4 Puszczyk" - po ukazaniu się w 

Planie Pokazów Lotniczych,

- wystawienie stanowiska promocyjnego 4. Skrzydła Lotnictwa 

Szkolnego,

- występ artystów amatorów z klubu wojskowego 4. Skrzydła 

Lotnictwa Szkolnego,

- zabezpieczenie transportu na potrzeby sił i środków biorących 

udział w przedsięwzięciu ze strony jednostki wspierającej. 

4. Skrzydło Lotnictwa 

Szkolnego

Dowództwo Generalne 

Rodzajów Sił Zbrojnych

41. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego

Muzeum Sił 

Powietrznych

Ogólnokształcące 

Liceum Lotnicze

Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej

Urząd Miasta 

Kazimierz Dolny

Społeczeństwo 

Garnizonu Dęblin
                     133 430 zł 80

140

Zajęcia programowe                           

z wychowania fizycznego 

uczniów klas wojskowych. 

styczeń-  

grudzień   

(2 godz. w tyg. 

bez wakacji)    

Radom 

ODPŁATNIE:

- udostępnienie dla uczniów klas hali sportowej i basenu . 

Odpłatne zwykłe koszty użytkowania( woda światło itd.) na 

podstawie umowy z RZI.

42. Baza Lotnictwa 

Szkolnego  

Stołeczny Zarząd 

Infrastruktury                      

w Warszawie

Stowarzyszenie 

Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego                   

w Kielcach

Uczniowie klas 

mundurowych                        20 020 zł 320

141
Zajęcia na temat surviwalu 

wojskowego.

luty

(1 dzień)

Bielawa

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć na temat surviwalu.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół                           

i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego                       

w Bielawie

Uczniowie  Zespołu 

Szkół i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego

 w Bielawie

270 zł                            5

142

Zawody strzeleckie z broni 

pneumatycznej dla młodzieży 

szkolnej.

luty 

(1 dzień)

Radzionków

BEZPŁATNIE:

 - pomoc w zabezpieczeniu zawodów strzeleckich z broni 

pneumatycznej. Wystawieni stanowiska z trenażerem TWC 

"CYKLOP" wraz z obsługą.

31. batalion 

radiotechniczny

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

Radiotechników 

"RADAR"                                  

w Radzionkowie

Uczniowie szkół                              

w Radzionkowie
250 zł                            8

143

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" VI edycja.

03.03                

Wysokie 

Mazowieckie

BEZPŁATNIE:

- udział żołnierzy w miejskich uroczystościach Żołnierzy 

Wyklętych. 

- wystawienie warty honorowej przy dwóch pomnikach.

- zabezpieczenie organizacyjne - obstawa trasy - 20 osób. 

- pokaz sprzętu wojskowego (Harris, RWŁC)

8. batalion 

radiotechniczny

Fundacja Wolność               

i Demokracja

Zasięg lokalny. 

Przewidywana liczba 

uczestników ok. 200 

biegaczy

4 100 zł                         120

3. BRYGADA RADIOTECHNICZNA - WROCŁAW

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, 

byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów inicjowane przez partnerów społecznych

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży 

szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z 

wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim — z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży 

szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z 

wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim  — z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,
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Zapoznanie z historią 

i tradycjami Sił Powietrznych

 i Wojsk Radiotechnicznych oraz 

historią, tradycjami, 

przeznaczeniem, zadaniami

i podstawowym wyposażeniem 

31. batalionu radiotechnicznego.

marzec-maj                                        

(1 dzień)              

Wrocław

BEZPŁATNIE:

- przeprowadzenie zajęć nt.: "Historia i tradycje Sił 

Powietrznych i Wojsk Radiotechnicznych oraz historia, tradycje, 

przeznaczenie, zadania oraz podstawowe wyposażenie 31. 

batalionu radiotechnicznego". 

- prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu 241. kompanii 

radiotechnicznej w Pietrzykowicach. Udostępnienie autokaru do 

przewozu uczestników na trasie: Września-Wrocław-Września. 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół 

Technicznych                        

i Ogólnokształcących 

im. gen. dr. Romana 

Abrahama we 

Wrześni

Uczniowie klas 

mundurowych Zespołu 

Szkół Technicznych                     

i Ogólnokształcących               

im. gen. dr. Romana 

Abrahama we Wrześni

1 520 zł                         12

145
Obóz sprawnościowo-naukowy 

klas mundurowych.

kwiecień             

(5 dni)              

Kamienna Góra

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie praktycznych zajęć z musztry, surviwalu, 

pierwszej pomocy, terenoznawstwa oraz testu 

sprawnościowego. 

- udostępnienie pojazdu Honker oraz sanitarki. Wydzielenie 

instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół                             

i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego                        

w Bielawie

Uczniowie pierwszych 

klas wojskowych 

Zespołu Szkół i 

Placówek Kształcenia 

Zawodowego w 

Bielawie

3 627 zł                         120

146
Zajęcia sprawnościowe na 

poligonie wojskowym.

maj

(1 dzień) 

Raków

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie praktycznych zajęć z musztry, taktyki, 

terenoznawstwa i obrony przed bronią masowego rażenia. 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół                                    

i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego                         

w Bielawie

Uczniowie wszystkich 

klas wojskowych 

Zespołu Szkół 

i Placówek Kształcenia 

Zawodowego 

w Bielawie

776 zł                            24

147
Lekcja o Wojskach 

Radiotechnicznych. 

maj                          

(1 dzień)              

Jelenia Góra

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie ze specyfiką pełnienia służby w Wojskach 

Radiotechnicznych.

-  przeprowadzenie zajęć na temat technicznych podstaw 

działania radarów.

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół 

Elektronicznych                               

i Gimnazjum nr 3                           

w Jeleniej Górze

Uczniowie klas 

elektronicznych                                 

i informatycznych 

Zespołu Szkół 

Elektronicznych                     

i Gimnazjum nr 3                           

w Jeleniej Górze

608 zł                            15

148

Historia i tradycje Sił 

Powietrznych i Wojskach 

Radiotechnicznych.

maj                          

(1 dzień)     

Wrocław

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć nt.: "Historia i tradycje Sił 

Powietrznych i Wojsk Radiotechnicznych oraz historia, tradycje, 

przeznaczenie, zadania oraz podstawowe wyposażenie 31. 

batalionu radiotechnicznego". 

- prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu 241. kompanii 

radiotechnicznej w Pietrzykowicach. 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół 

Elektronicznych                               

i Gimnazjum nr 3                           

w Jeleniej Górze

uczniowie klas 

elektronicznych                                 

i informatycznych 

Zespołu Szkół 

Elektronicznych                     

i Gimnazjum nr 3                           

w Jeleniej Górze

                            460 zł 12

149

Historia i tradycje oraz 

przeznaczenie, zadania i 

wyposażeniu 31. batalionu 

radiotechnicznego.

maj-czerwiec                            

(1 dzień) 

Kobierzyce

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć nt.: "Historia i tradycje 31. batalionu 

radiotechnicznego" oraz "Przeznaczenie, zadania  

i podstawowy sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu 31. 

batalionu radiotechnicznego". 

- prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu 241. kompanii 

radiotechnicznej w Pietrzykowicach. 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny
Gmina Kobierzyce

Uczniowie szkół 

podstawowych Gminy 

Kobierzyce

444 zł                            12

150

Uroczystości upamiętniające 80 

rocznicę wybuchu II wojny 

światowej i szarży ułańskiej. 

Inscenizacja Szarży 18 Pułku 

Ułanów Pomorskich pod 

Krojantami z dnia 1 września 

1939 roku.

01.09         

Krojanty

BEZPŁATNIE: 

- wypożyczenie namiotów NS;

- wypożyczenie siatek maskujących;

- wypożyczenie myjni polowej, agregatu prądotwórczego, 

schodów do naczepy.

34. batalion 

radiotechniczny

16. Dywizja 

Zmechanizowana

Fundacja ,,Szarża 

pod Krojantami"

Społeczeństwo Chojnic. 

Miłośnicy historii.
                         6 800 zł 60

151

Historia i tradycje Sił 

Powietrznych,

i Wojsk Radiotechnicznych oraz 

31. batalionu radiotechnicznego.

październik                                               

(1 dzień)  

Wrocław

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć nt.: "Historia i tradycje Sił 

Powietrznych i Wojsk Radiotechnicznych oraz historia, tradycje, 

przeznaczenie, zadania oraz podstawowe wyposażenie 31. 

batalionu radiotechnicznego". 

- prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu 241. kompanii 

radiotechnicznej w Pietrzykowicach. 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół

 i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego

w Bielawie

Uczniowie klas 

wojskowych Zespołu 

Szkół i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego w 

Bielawie

                            460 zł 12
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Zajęcia strzeleckie na terenie 

Strzelnicy Myśliwskiej                                 

w Dzikowcu

październik                                      

(1 dzień) 

Dzikowiec

BEZPŁATNIE: 

- wsparcie instruktażowe podczas zajęć strzeleckich 

prowadzonych na strzelnicy. -

- wydzielenie instruktora do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół

 i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego

w Bielawie

Uczniowie klas 

wojskowych Zespołu 

Szkół i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego 

w Bielawie

342 zł                            8

153
Zajęcia z obszaru słuzby 

wojskowej.

listopad                  

(1 dzień)  

Bielawa

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć nt. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 

Polskiej. Konstytucyjne  i ustawowe zasady odbywania służby 

wojskowej. Podstawowe wyposażenie żołnierza.

- musztra oraz pierwsza pomoc na polu walki.                                                                                                            

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół

 i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego

w Bielawie

uczniowie klas 

wojskowych Zespołu 

Szkół i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego 

w Bielawie

252 zł                            5

154

Zajęcia z historii

i tradycji Sił Powietrznych

i Wojsk Radiotechnicznych.

rok szkolny 

2018/2019                  

(1 dzień) 

Kobierzyce

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie w ramach lekcji wychowawczych klas 8 

gminnych szkół podstawowych zajęć nt.: "Historia i tradycje Sił 

Powietrznych i Wojsk Radiotechnicznych".

31. batalion 

radiotechniczny
Gmina Kobierzyce

Uczniowie klas 8 szkół 

podstawowych Gminy 

Kobierzyce

114 zł                            1

155

Przeprowadzenie szkoleń dla 

uczniów klas elektronicznych                  

i informatycznych.

rok szkolny 

2018/2019 r.                     

(1 dzień) 

Wrocław

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć w zakresie: udzielania pierwszej 

pomocy medycznej, obrony przeciwchemicznej oraz budowy i 

bojowego wykorzystania radarów. 

- udostępnienie autokaru do przewozu uczestników na trasie 

Jelenia Góra - Wrocław - Jelenia Góra. 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół 

Elektronicznych                               

i Gimnazjum nr 3                           

w Jeleniej Górze

Uczniowie klas 

elektronicznych                                 

i informatycznych 

Zespołu Szkół 

Elektronicznych                     

i Gimnazjum nr 3                           

w Jeleniej Górze

518 zł                            12

156 Zajęcia proobronne.

raz na kwartał                

(1  dzień) 

Września

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas mundurowych. 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół 

Technicznych                          

i Ogólnokształcących 

im. gen. dr. Romana 

Abrahama we 

Wrześni

Uczniowie klas 

mundurowych Zespołu 

Szkół Technicznych                   

i Ogólnokształcących           

im. gen. dr. Romana 

Abrahama we Wrześni

1 141 zł                         5

157

Zapoznanie z historią, tradycjami 

oraz przeznaczeniem, zadaniami                   

i wyposażeniem 31. batalionu 

radiotechnicznego.

rok szkolny 

2018/2019                      

(1 dzień) 

Pawłowice

BEZPŁATNIE:

 - przeprowadzenie zajęć nt.: "Historia i tradycje 31. batalionu 

radiotechnicznego" oraz "Przeznaczenie, zadania

 i podstawowy sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu  31. 

batalionu radiotechnicznego".

-  prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu 330. kompanii 

radiotechnicznej w Radzionkowie. 

- wydzielenie instruktora do przeprowadzenia zajęć.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II                        

w Pawłowicach

uczniowie klas 

mundurowych Zespół 

Szkół 

Ogólnokształcących im. 

Jana Pawła II                            

w Pawłowicach

250 zł                            5

158
Test sprawności dla klas 

mundurowych

marzec-

kwiecień

( 1 dzień)

Bielawa

BEZPŁATNIE: 

- przeprowadzenie testu sprawnościowego dla wszystkich 

uczniów klas mundurowych. 

- wydzielenie instruktorów do przeprowadzenia egzaminów.

31. batalion 

radiotechniczny

Zespół Szkół                          

i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego                          

w Bielawie

uczniowie klas 

wojskowych Zespołu 

Szkół i Placówek 

Kształcenia 

Zawodowego w 

Bielawie

252 zł                            5

159
"Tropem Wilczym. Biegi Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

marzec

(1 dzień)

Sochaczew

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie organizacyjne,

- obstawa trasy, pomoc w rozstawianiu miasteczka biegowego,

- pokaz sprzętu wojskowego: przenośny przeciwlotniczy zestaw 

rakietowy GROM.

Dowództwo 

3. Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej

38. dywizjon 

zabezpieczenia Obrony 

Powietrznej

Urząd Miejski 

w Sochaczewie

Młodzież szkolna, 

mieszkańcy 

Sochaczewa

2 700 zł                         80

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

3. BRYGADA RAKIETOWA OBRONY POWIETRZEJ - SOCHACZEW 

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, 

byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów inicjowane przez partnerów społecznych
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160 Vi Bieg Cichociemnych.

czerwiec

(1 dzień)

Sochaczew

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie organizacyjne

- obstawa trasy, pomoc w rozstawianiu miasteczka biegowego, 

- pokaz sprzętu: armata przeciwlotnicza ZU 23-2.

Dowództwo 

3. Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej

37. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Urząd Miejski 

w Sochaczewie

Młodzież szkolna, 

mieszkańcy 

Sochaczewa

2 700 zł                         80

161 Operacja Sierpc.
08.06

Sierpc

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie sprzętu wojskowego do wystawy statycznej 

podczas uroczystości: przenośny preciwlotniczy zestaw 

rakietowy GROM, armata przeciwlotnicza ZU 23-2.

Dowództwo 

3. Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej

37. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej, 

38. dywizjon 

zabezpieczenia Obrony 

Powietrznej

Urząd Miasta Sierpc
Młodzież szkolna, 

mieszkańcy Sierpca
3 000 zł                         80

162
Uroczystości patriotyczne 

w Wierszach.

23.06

Wiersze

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie sprzętu wojskowego do wystawy statycznej 

podczas uroczystości:armata przeciwlotnicza ZU 23-2.

- zabezpieczenie ceremonialne.

Dowództwo 

3. Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej

37 . dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej 

Rada Pamięci 

Rzeczypospolitej 

Polskiej Kampinoskiej

Środowisko lokalne 

Kampinosu
12 500 zł                       400

163
Organizacja szkolenia klas 

mundurowych.

cały rok

(1 dzień

w miesiącu - 

bez wakacji)

 Bolimów, Ustka

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć,

- wystawienie punktu promocyjnego.

Dowództwo 

3. Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej

37 . dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej, 

38. dywizjon 

zabezpieczenia Obrony 

Powietrznej

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Bolimowie

Uczniowie klas 

o profilu mundurowym
6 500 zł                         200

164 Święto Flagi.
02.05

Chorzów 

BEZPŁATNIE:

- prezentacje sprzętu i wyposażenie dywizjonu: armata 

przeciwlotnicza ZU 23-2, samochód transportowo-załadowczy.

- przewóz sprzętu wojskowego. 

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Urząd Miasta 

Chorzów

Mieszkańcy Chorzowa 

i regionu
1 800 zł                         56

165 Szkolenie strzeleckie.

12.05

Siemianowice 

Śląskie

ODPŁATNIE:

- transport uczestników,

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć 

   z uczestnikami,

- wydzielenie środków bojowych 5,56 mm nb. z poc. Stalowym - 

2000 szt.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Fundacje Na Rzecz 

Bezpieczeństwa 

i Obronności Kraju 

"GROT" 

 Siemianowice 

Śląskie

Członkowie Fundacji Na 

Rzecz Bezpieczeństwa 

i Obronności Kraju 

GROT, młodzież, 

społeczeństwo 

Siemianowic Śląskich

1 400 zł                         40

166
Zawody z udzielania pierwszej 

pomocy.

kwiecień/maj

(1 dzień)

Bytom

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć 

   z uczestnikami.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Liceum 

Ogólnokształcącego 

w Bytomiu 

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Bytomiu Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego 

w Katowicach

440 zł                            8

167

Zawody Strzeleckie o Puchar 

Prezesa Stowarzyszenia 

Żołnierzy i Sympatyków 

1. Brygady Rakietowej Obrony 

Powietrznej.

czerwiec 

(1 dzień)

Siemianowice 

Śląskie

ODPŁATNIE:

- transport uczestników.

BEZPŁATNIE:

- środki bojowe 5,56 mm nb. z poc. stalowym - 500 szt.,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć

  z uczestnikami.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Stowarzyszenie 

Żołnierzy

i Sympatyków 

1. Brygady 

Rakietowej Obrony 

Powietrznej 

w Bytomiu 

Byli żołnierze

1. Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej

3 600 zł                         48

168

Obchody Chwalebnych Dziejów 

Lotnictwa Polskiego 

Jaworzno 2019.

wrzesień

(1 dzień)

Jaworzno

BEZPŁATNIE:

- wystawienie wojskowej asysty honorowej,

- prezentacja sprzętu i wyposażenia dywizjonu: armata 

przeciwlotnicza ZU 23-2, samochód transportowo-załadowczy 

wyrzutnia W-125 S.C.

- przewóz wojskowej asysty honorowej na miejsce 

  uroczystości,

- przewóz sprzętu.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Światowe 

Stowarzyszenie

Lotników Polskich 

Kraków

Mieszkańcy Jaworzna 12 800 zł                       400
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169 "Spotkanie z Rosomakiem".

wrzesień

(1 dzień)

Siemianowice 

Śląskie

ODPŁATNIE:

- transport uczestników.

BEZPŁATNIE:

- prezentacja sprzętu i wyposażenia dywizjonu: armata 

przeciwlotnicza ZU 23-2, samochód transportowo-załadowczy 

wyrzutnia W-125 S.C.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Fundacje Na Rzecz 

Bezpieczeństwa 

i Obronności Kraju 

GROT

Członkowie Fundacji Na 

Rzecz Bezpieczeństwa 

i Obronności Kraju 

GROT, dzieci, młodzież, 

społeczeństwo 

Siemianowic Śląskich

1 200 zł                         30

170 Święto Wojska Polskiego.
24.08

Piekary Śląskie  

BEZPŁATNE:

- pokaz dynamiczno-statyczny z użyciem sprzętu wojskowego: 

broń strzelecka,

- wystawienie wojskowej asysty honorowej,

- salwa honorowa,

- odczytanie apelu pamięci,

- przewóz wojskowej asysty honorowej na miejsce 

  uroczystości,

- przewóz sprzętu.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Orkiestra Wojskowa  

z Bytomia

(według decyzji 

Dowódcy Garnizonu 

Warszawa), Jednostka 

Wojskowa „AGAT” , 

6. batalion 

powietrznodesantowy

5. pułk chemiczny

Urząd Miasta 

Piekary Śląskie  

Mieszkańcy Piekar 

Śląskich i regionu
17 880 zł                       400

171

Wojewódzkie Zawody 

Strzeleckie Klubów Żołnierzy 

rezerwy o puchar Szefa 

Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego.

13.04 - 11.05

(termin 

zapasowy - 

11.05)

Skwierzyna

ODPŁATNIE:                                                                                                                                               

- użyczenie strzelnicy na czas zawodów,                                                                                            

BEZPŁATNIE:                                                                                                                                     

-wydzielenie kadry instruktorskiej do przeprowadzenia 

konkurencji oraz broni i amunicji w ilości:

- 5,56 mm kbs Beryl-C - 7 szt.,

- 9 mm PW P-83 -  7 szt.

- 5,56 mm nb. pocisk stalowy - 700 szt.,

- 9 mm nb. pist. z poc. P - 700 szt.,

- 5 - stołów, 10 - taboretów.                                                                                                                                                                                                                       

35. dywizjon rakietowy  

Obrony Powietrznej

Liga Obrony Kraju        

Lubuska Organizacja 

Wojewódzka

Byli żołnierze, 

funkcjonariusze, 

jednostek 

penitencjarnych 

i policji 

4 400 zł                         30

172

Rocznica ofiar agresji Związku 

Sowieckiego na Polskę. 

Światowy Dzień Sybiraka.

17.09

 Gorzów Wlkp.

BEZPŁATNIE:                                                                                                                               

- przeprowadzenie uroczystego apelu,                                                                    

- wystawienie wojskowej asysty honorowej,                                                      

- oddanie salwy honorowej,                                                                                               

- zabezpieczenie nagłośnienia,                                                                                       

- złożenie wiązanki kwiatów,                                                                                             

- przewóz wojskowej asysty honorowej na miejsce 

uroczystości.

35. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej
Związek Sybiraków

Społeczeństwo 

Gorzowa Wlkp.
5 600 zł                         160

173
"Tropem Wilczym. Biegi Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

kwiecień

 (1 dzień) 

Trzebiatów

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie organizacyjne- wyznaczenie i  obstawa trasy, 

- pomoc w rozstawianiu miasteczka biegowego (10 osób).

36. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Urząd Miejski 

w Trzebiatowie

Społeczeństwo 

Trzebiatowa
2 600 zł                         80

174
"Tropem Wilczym. Biegi Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych".

02.03

Łowicz

BEZPŁATNIE:

- zabezpieczenie organizacyjne- obstawa trasy,

- pomoc w rozstawianiu miasteczka biegowego (5 osób),

- pokaz sprzętu wojskowego: armata przeciwlotnicza ZU 23-2 

(5 osób).

37. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Stowarzyszenie 

Pamięć i Tradycja

Młodzież szkolna, 

mieszkańcy Łowicza
2 800 zł                         80

175
Szkolenie z zakresu obrony 

przed bronią masowego rażenia. 

styczeń/maj 

(1 dzień) 

Gdynia

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie uczniów ze sprzętem do rozpoznania

i likwidacji skażeń,

- pokazy praktycznego działania w zakresie usuwania skutków 

porażenia bronią masowego rażenia (BMR) 

i toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP).

33. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Liceum Służb 

Mundurowych               

w Pucku

Uczniowie                  

Liceum Służb 

Mundurowych  w Pucku

                            820 zł 24

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży 

szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związanez 

wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim  — z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,
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176

Szkolenie z terenoznawstwa 

oraz z zakresu szkolenia 

strzeleckiego.

luty/maj 

(1 dzień) 

Gdynia

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie uczniów z zasadami i sposobami orientowania się 

w terenie,

- zapoznanie z czytaniem map i ustalaniem swojego położenia 

na podstawie współrzędnych geograficznych,

- marsz na azymut,

- zapoznanie z budową, danymi taktyczno-technicznymi 

użytkowanej przez jednostkę wojskową broni strzeleckiej oraz 

nauka praktycznego rozkładania i składania broni.                                                                                                                 

33. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Liceum Służb 

Mundurowych               

w Pucku

Uczniowie                  

Liceum Służb 

Mundurowych  w Pucku

                            850 zł 24

177

Szkolenie z zakresu 

Powszechnej Obrony 

Przeciwlotniczej.

czerwiec -

październik 

(1 dzień)

Gdynia

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie uczniów Liceum ze sposobami i środkami 

do prowadzenia i realizacji powszechnej obrony 

przeciwlotniczej, 

- zapoznanie ze sposobami alarmowania w zakresie 

powszechnej obrony przeciwlotniczej. 

33. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Liceum Służb 

Mundurowych                

w Pucku

Uczniowie                  

Liceum Służb 

Mundurowych  w Pucku

                            850 zł 16

178
Organizacja szkolenia klas 

mundurowych.

styczeń 

(1 dzień)

 Zabrze

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć 

z uczestnikami.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Szkoła Podstawowa  

nr 33 w Zabrzu

Uczniowie klas 

o profilu mundurowym
                            750 zł 24

179

Organizacja obozu 

szkoleniowego dla klas 

mundurowych.

08-12.04

Bytom

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z baza szkoleniową,

- oddelegowanie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć

z uczestnikami,

 - przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia,

 - realizacja programu obozu zgodnie z diagramem szkolenia 

do „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 

przedmiotu Edukacja wojskowa”,

- udostępnianie obiektów szkoleniowych, infrastruktury 

i sprzętu wojskowego, a także wydzielenie instruktorów

i osób  funkcyjnych z JW niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć. 

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

4. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Biuro ds. 

Proobronnych,

III Liceum 

Ogólnokształcące

im. Generała 

Władysława Andersa 

w Dąbrowie Górniczej

Uczniowie klas 

o profilu mundurowym
                       13 000 zł 400

180
Organizacja szkolenia klas 

mundurowych.

maj

(1 dzień)

 Zabrze

BEZPŁATNIE:

 - oddelegowanie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć 

z uczestnikami.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Szkoła Podstawowa 

 nr 33 w Zabrzu

Uczniowie klas 

o profilu mundurowym
                            780 zł 24

181
Organizacja Ślubowania Klas 

Mundurowych.

23.10

Bytom

BEZPŁATNIE:

- prezentacja sprzętu i wyposażenia dywizjonu: samochód 

transportowo-załadowczy, armata przeciwlotnicza ZU 23-2, 

kabina dowodzenia i naprowadzania, wyrzutnia W-125 S.C.,

- zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości.

34. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Liceum 

Ogólnokształcące 

w Bytomiu Zakładu 

Doskonalenia 

Zawodowego 

w Katowicach

Uczniowie klas 

o profilu mundurowym
                         2 450 zł 75

182
Konkurs na temat wiedzy 

wojskowej.

kwiecień

(1 dzień)

Skwierzyna

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie jednego żołnierza do składu sędziowskiego 

konkursu.

35. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Skwierzynie

Młodzież klas 

mundurowych
                            120 zł 2

183
4. Wojewódzki przegląd musztry 

paradnej klas mundurowych.

11.05

 Gorzów Wlkp.

BEZPŁATNIE: 

- zabezpieczenie przewozu sprzętu koniecznego do 

przeprowadzenia konkursu (pojazd ciężarowy),                                                  

- oddelegowanie dwóch oficerów do składu sędziowskiego 

konkursu,                                                                                                                                    

- wystawienie punktu promocyjnego sił zbrojnych,                                         

- pokaz sprzętu i uzbrojenia:  samochód transportowo-

załadowczy, armata przeciwlotnicza ZU 23-2. 

17. Brygada 

Zmechanizowana, 

45. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w 

Gorzowie Wlkp. 

35. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Zespół Szkół 

Technicznych 

i Ogólnokształcących 

w Gorzowie Wlkp. 

Klasy mundurowe 

województwa 

lubuskiego, 

społeczność Gorzowa 

Wlkp.

                         1 500 zł 40

184
Obóz szkoleniowy dla klas 

proobronnych.

10-15.06

 Niesulice

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie 2 instruktorów (żołnierzy).

35. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Zespół Szkół 

Technicznych 

w Skwierzynie

Młodzież klas 

mundurowych
                         8 800 zł 288

185
Przegląd Musztry klas 

Mundurowych.

II kwartał 

(1 dzień)

Szczecin

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie autokaru.

36. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Zespół Szkół 

im. Macieja Rataja 

w Gościnie

Uczniowie klas 

mundurowych
                         1 100 zł 8
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186 Wojskowy Dzień Szkoleniowy.

3 czwartek 

miesiąca

(za wyjątkiem 

grudzień luty, 

maj, lipiec, 

sierpień) 

m. Trzebiatów

BEZPŁATNIE:

- udostępnienie autokaru.

36. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Zespół Szkół

im. Macieja Rataja 

w Gościnie

Uczniowie klas 

mundurowych
                         4 710 zł 42

187

Zajęcia sportowe dla członków 

Stowarzyszenia Sympatyków 21. 

dywizjonu rakietowego Obrony 

Powietrznej i Byłych Żołnierzy 4. 

Gdyńskiej Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej w Gdyni 

oraz 33. dywizjonu rakietowego 

Obrony Powietrznej.

styczeń

(2 dni)

Puck-Rzucewo

BEZPŁATNIE:

- wsparcie organizacyjne w instruktorów oraz wsparcie 

logistyczne.

ODPŁATNIE:

- użyczenie obiektów sportowych przez RZI.

33. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Stowarzyszenie 

Sympatyków 

21. dywizjonu 

rakietowego Obrony 

Powietrznej

Członkowie 

Stowarzyszenia 

Sympatyków 

21. dywizjonu 

rakietowego Obrony 

Powietrznej i Byłych 

Żołnierzy 4. Gdyńskiej 

Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej 

                         1 100 zł 24

188
Szkolenie sportowo-obronne dla 

uczniów klasy mundurowej.

12-20.12

Szklarska 

Poręba

BEZPŁATNIE:

- udostepnienie autobusu.

36. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

Zespół Szkół 

im. Macieja Rataja 

w Gościnie

Uczniowie klas 

mundurowych
                         4 650 zł 80

189  "Biegi Młodych Olimpijczyków".
10.05

Sochaczew

BEZPŁATNIE:

- użyczenie boiska sportowego oraz terenu okalającego, 

- użyczenie parkingu dla autobusów do przewozu uczniów, 

- użyczenie namiotów NS -10, 10 stolików i 40 krzeseł w celu 

zaimprowizowania stołówki,

- wydzielenie żołnierzy do kierowania ruchem.

ODPŁATNIE:

- wyżywienie na bazie stołówki wojskowej.

Na podstawie umowy ze SZI.

37. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

38. dywizjon 

zabezpieczenia Obrony 

Powietrznej, Dowództwo 

3. Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej

Stowarzyszenie 

"Biegi Młodych 

Olimpijczyków"

Młodzież szkolna                          7 800 zł 160

190
Spotkanie opłatkowe

z wojskiem.

grudzień 

(1 dzień)

Gdynia

ODPŁATNIE:

- użyczenie przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury 

pomieszczenia Punku Żywienia Kadry.

33. dywizjon rakietowy 

Obrony Powietrznej

18. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Sympatyków 

21. dywizjonu 

rakietowego Obrony 

Powietrznej

Członkowie 

Stowarzyszenia 

Sympatyków 

21. dywizjonu 

rakietowego Obrony 

Powietrznej i Byłych 

Żołnierzy 4. Gdyńskiej 

Brygady Rakietowej 

Obrony Powietrznej 

                            680 zł 16

191

Przegląd Musztry Klas 

Mundurowych (w ramach 

przygotowań do Wojewódzkiego 

Przeglądu Musztry)

marzec

(1 dzień)

Białobrzegi

BEZPŁATNIE: 

- pomoc organizacyjna,

- pomoc merytoryczna w opracowaniu choreografii do musztry 

  paradnej

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

Białobrzegi 

Uczniowie 

z klas mundurowych 

Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych

                            750 zł 25

192
Ślubowanie uczniów klas 

mundurowych 

listopad

(1 dzień)

Baiłobrzegi

ODPŁATNIE:

- przygotowanie zupy grochowej dla 100 osób

BEZPŁATNIE: 

- pomoc organizacyjna i merytoryczna,

- organizacja wystawy okolicznościowej,

- wydanie przygotowanego posiłku

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Orkiestra Wojskowa,

Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

Białobrzegi 

Uczniowie 

z klas mundurowych 

Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych

                         1 400 zł 30

1. OSRODEK RADIOELEKTRONICZNY - GRÓJEC 

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, 

byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów nicjowane przez partnerów społecznych

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży 

szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z 

wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim  — z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,
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193

"Nasz bohater spod Samosierry" 

- obchody 198. rocznicy śmierci 

pułkownika Jana Kozietulskiego

03.02

Belsk Duży

ODPŁATNIE:

- przygotowanie zupy grochowej dla 250 osób

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i merytoryczna,

- organizacja wystawy okolicznościowej "Polacy u boku 

Napoleona",

- współorganizacja programu słowno-muzycznego,

- wystawienie stoiska promującego WP i 1.ORel.,

- oprawa fotograficzna,

- zabezpieczenie nagłośnienia,

- wydanie przygotowanego posiłku

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

1. batalion 

zmechanizowany 

Szwolożerów 

Mazowieckich,

Orkiestra Wojskowa,

Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej

Urząd Gminy 

Belsk Duży

Społeczność lokalna,

młodzież szkolna,

członkowie grup 

rekonstrukcyjnych

                         1 800 zł 60

194

"Śladami historii II wojny 

światowej" - rajd pieszy dla 

uczniów 

II połowa 

września

(1 dzień)

Grabów n.Pilicą

ODPŁATNIE:

- przygotowanie zupy grochowej dla 60 osób,

BEZPŁATNIE:

- pomoc organizacyjna i merytoryczna,

- wystawienie stoiska promującego WP i 1. ORel.,

- oprawa fotograficzna,

- zabezpieczenie nagłośnienia,

- wydanie przygotowanego posiłku

1. Ośrodek 

Radioelektroniczny

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

Jasieniec

Młodzież szkolna 

Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych,

żołnierze 1. ORel.

                         3 600 zł 120

195 Godzina "W"
01.08                

Jastrowie

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji i przygotowaniu przedsięwzięcia; 

- wojskowa asysta honorowa;  

- udział 38. patrolu rozminowania w pokazie sprzętu (pojazd   

Iveco DAILY)

- udział Wojskowej Straży Pożarnej w pokazie sprzętu

 (Scania).

21. Centralny Poligon 

Lotniczy Nadarzyce

Urząd Gminy i Miasta 

Jastrowie 

 Ośrodek Kultury

  w Jastrowiu

Społeczeństwo Gminy           

i Miasta Jastrowie
                            450 zł 12

196 "1. Dzień Wolności" - spotkanie 

z wojskiem 

10.08              

Jastrowie

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji i przygotowaniu przedsięwzięcia;  

- udział wojskowej asysty honorowej;  

- udział 38. patrolu rozminowania w pokazie sprzętu (pojazd   

Iveco DAILY);

- udział Wojskowej Straży Pożarnej w pokazie sprzętu (Scania).

- prezentacja multimedialna dotycząca zakresu prac patrolu 

saperskiego oraz Wojskowej Straży Pożarnej.

21. Centralny Poligon 

Lotniczy Nadarzyce

Urząd Gminy i Miasta 

Jastrowie 

 Ośrodek Kultury 

  w Jastrowiu

Społeczeństwo Gminy           

i Miasta Jastrowie
1 300 zł                         40

197
Obchody Święta Wojska 

Polskiego

15.08                 

Piła

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji i przygotowaniu przedsięwzięcia; 

- wystawienie stanowiska promocyjnego;                                                             

- udział 38. patrolu rozminowania w pokazie sprzętu (pojazd   

Iveco DAILY );                                                                   

- przeprowadzenie pogadanek nt. zasad postepowania

w przypadku znalezienia materiałów wybuchowych

i niebezpiecznych.

21. Centralny Poligon 

Lotniczy Nadarzyce

12. Brygada 

Zmechanizowana 

Szczecin;                       

Centrum Szkolenia 

Wojsk Lądowych 

Poznań;                              

1. Regionalna Baza 

Logistyczna Wałcz.

Starostwo Powiatowe 

w Pile
Społeczeństwo m. Piły 3 100 zł                         100

21. CENTRALNY POLIGON LOTNICZY - NADARZYCE 

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży 

szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z 

wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim  — z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,
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198 Lotnicza Pamięć

Sierpień                   

(1 dzień) 

Nadarzyce

BEZPŁATNIE: 

- wojskowa asysta honorowa; 

- prezentacja sprzętu wojskowego (pojazd   Iveco DAILY,  

Honker Saper, Scania);  

- złożenie wieńca przy tablicy pamiątkowej                                              

- upowszechnianie dorobku jednostki wojskowej; 

- popularyzowanie wizerunku kierowniczej kadry, pilotów   

wykonujących zadania bojowe na poligonie.

21. Centralny Poligon 

Lotniczy Nadarzyce

Zarząd Oddziału 

Warszawsko-

Mazowieckiego 

Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP. 

Stowarzyszenie 

Promocja 1977 

Wyższej Oficerskiej 

Szkoły Lotniczej

Byli żołnierze jednostek 

wojsk lotniczych
1 250 zł                         40

199
Szkolenie programowe klas 

o profilu wojskowym

I - VI, IX - XII 

(1 dzień 

w miesiącu)

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części bazy szkoleniowej (plac musztry, PPC) na 

podstawie umowy z RZI.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (3 żołnierzy).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

VI Liceum 

Ogólnokształcącego 

w Koszalinie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
3 600 zł                         12

200
Szkolenie w zakresie musztry 

zespołowej.

I - VI, IX - XII 

(1 dzień 

w miesiącu)

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części bazy szkoleniowej (plac musztry) na 

podstawie umowy z RZI.

BEZPŁATNIE:

- przygotowanie reprezentacji szkoły do udziału 

w turnieju musztry klas wojskowych.

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (2 żołnierzy).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

VI Liceum 

Ogólnokształcącego 

w Koszalinie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
2 400 zł                         4

201

Spotkanie noworoczne 

połączone z występami 

zespołów folklorystycznych.

12.01 

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 23 na podstawie umowy z RZI 

dla ok. 300 osób.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie niezbędnego sprzętu technicznego.

Pomoc w organizacji spotkania (1 żołnierz).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Związek Ukraińców

 w Polsce Oddział 

w Koszalinie

członkowie

Związku Ukraińców 

w Polsce 

Oddział w Koszalinie

220 zł                            6

202

Wizyta w Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych uczniów klas 

mundurowych Zespołu Szkół 

Publicznych z Polanowa.

marzec

(1 dzień)

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części bazy szkoleniowej (plac musztry) na 

podstawie umowy z RZI.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (3 żołnierzy).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Zespół Szkół 

Publicznych 

w Polanowie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
360 zł                            12

203
Wybrane elementy szkolenia 

ogólnowojskowego.

marzec, 

kwiecień

(1 dzień)

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części bazy szkoleniowej (plac musztry, PPC) na 

podstawie umowy z RZI.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (3 żołnierzy).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Fundacja Oświatowa - 

Europejskie Centrum 

Edukacyjne  

w Koszalinie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
720 zł                            12

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH - KOSZALIN

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, 

byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów inicjowane przez partnerów społecznych

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej — przedsięwzięcia skierowane do dzieci, młodzieży 

szkolnej i studentów intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z 

wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim — z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym,
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204

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów 

klas ponadgimnazjalnych

o profilu wojskowym

kwiecień

(2 dni)

16.00 - 20.00 

- 28 h

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 3 do zakwaterowania ok. 45 

uczniów i bazy szkoleniowej (plac musztry, PPC, PTO, OSF) 

na podstawie umowy z RZI.

- wyżywienie na bazie stołówki żołnierskiej.

- użyczenie autokaru do przewozu ok. 45 uczniów (Koszalin - 

Tychowo - Koszalin x 2).

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (3 żołnierzy)

- zapoznanie z codzienną służbą wojskową, realizacja zadań z 

"Porządkiem dnia Centrum". 

- organizacja bloku zajęć ogólnowojskowych (musztra, taktyka, 

szkolenie strzeleckie, OSF, szkolenie SERE). 

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem i bazą szkoleniową. 

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

im. prof. 

Radomskiego 

w Tychowie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
3 960 zł                         60

205

Wizyta w  Dywizjonie 

Zabezpieczenia 

w m. Dąbki.

kwiecień lub 

wrzesień

(1 dzień)

Dąbki

BEZPŁATNIE:

- pokaz bazy dydaktycznej i szkoleniowej.

- zapoznanie młodzieży z działaniami Dywizjonu 

Zabezpieczenia (1 żołnierz).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

VI Liceum 

Ogólnokształcącego 

w Koszalinie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
120 zł                            4

206
Szkolenie programowe klas 

o profilu wojskowym.

IV, V, X 

(1 dzień

w miesiącu)

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części bazy szkoleniowej (sale wykładowe, plac 

musztry, PPC) na podstawie umowy z RZI.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (3 żołnierzy).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

"Computer College" 

w Koszalinie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
1 080 zł                         36

207
Wybrane elementy szkolenia 

ogólnorozwojowego

maj

(1 dzień)

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części bazy szkoleniowej (hala sportowa, OSF) na 

podstawie umowy z RZI.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (3 żołnierzy).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Fundacja Oświatowa - 

Europejskie Centrum 

Edukacyjne  

w Koszalinie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
360 zł                            12

208 "Spotkanie z wojskiem". 

maj

(1 dzień)

Polanów

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (3 żołnierzy),

- zabezpieczenie transportu na trasie Koszalin – Polanów - 

Koszalin.

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Publicznych 

w Polanowie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
530 zł                            12

209
Szkolenie obronne kierowniczej 

kadry Urzędu Miejskiego.

16.05

w godz. 

10.00-13.00 

Koszalin

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z bazą szkoleniową oraz sprzętem wojskowym 

będącym na wyposażeniu Centrum (1 żołnierz).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Urząd Miejski 

w Koszalinie

pracownicy 

Urzędu Miejskiego 

w Koszalinie

90 zł                              3

210 VII Bałtycki Festiwal Modelarski.
25-26.05 

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 23 (klub) na podstawie umowy z 

RZI dla ok. 300 osób.

- zabezpieczenie transportu na trasie Koszalin – Świdwin - 

Koszalin (1 żołnierz).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Bałtyckie 

Stowarzyszenie 

Miłośników Historii 

"PERUN"

w Koszalinie

miłośnicy modelarstwa,

społeczeństwo 

Koszalina

595 zł                            12

211
Uroczyste ślubowanie uczniów 

klas o profilu wojskowym.

czerwiec lub 

wrzesień

(1 dzień)

Koszalin

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji ślubowania (1 żołnierz).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Fundacja Oświatowa - 

Europejskie Centrum 

Edukacyjne  

w Koszalinie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
90 zł                              3
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Koszalińskie Manewry Grup 

Rekonstrukcji Historycznej.

28-30.06 

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 60 na podstawie umowy z RZI 

do zakwaterowania uczestników manewrów na ok. 50 osób

- użyczenie części bazy szkoleniowej (plac musztry, PTO) na 

podstawie umowy z RZI do przeprowadzenia zajęć. 

- zabezpieczenie transportu na trasie Koszalin – Kołobrzeg - 

Koszalin.

BEZPŁATNIE:

- pokaz sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu JW.

- wydzielenie niezbędnego sprzętu technicznego.

- pomoc w organizacji Manewrów (3 żołnierzy).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Bałtyckie 

Stowarzyszenie 

Miłośników Historii 

"PERUN"

w Koszalinie

pasjonaci grup 

rekonstrukcyjnych,

społeczeństwo 

Koszalina

725 zł                            18

213
Zorganizowanie szkolenia 

w cyklu SERE

wrzesień

(1 dzień)

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części bazy szkoleniowej (PTO) na podstawie 

umowy z RZI.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (3 żołnierzy).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Fundacja Oświatowa - 

Europejskie Centrum 

Edukacyjne  

w Koszalinie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
540 zł                            18

214

Wizyta w Dywizjonie 

Zabezpieczenia 

w m. Dąbki.

październik

(1 dzień)

Dąbki

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z bazą szkoleniową w zakresie sprzętu obrony 

przeciwlotniczej (1 żołnierz).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

im. prof. 

Radomskiego 

w Tychowie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
120 zł                            4

215

XI Przegląd Piosenki 

Patriotycznej i Żołnierskiej 

"Patriotyzm w pieśni zaklęty".

listopad

(1 dzień)  

w godz. 

11.00-13.00

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 23 na podstawie umowy z RZI 

dla ok. 150 osób.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 żołnierzy do pomocy.

- wydzielenie niezbędnego sprzętu technicznego.

- wydruk dyplomów dla uczestników przeglądu (1 pracownik 

wojska). 

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

8. Pułk Przeciwlotniczy,

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień

Przedszkole nr 13

Mała Akademia

w Koszalinie

rodzice 

przedszkolaków,

społeczeństwo 

Koszalina

282 zł                            8

216
Uroczyste ślubowanie klasy

I o profilu wojskowym.

listopad

(1 dzień)

Tychowo

BEZPŁATNIE:

- pomoc w organizacji ślubowania (1 żołnierz wraz

z transportem na trasie Koszalin – Tychowo - Koszalin).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

im. prof. 

Radomskiego 

w Tychowie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
225 zł                            3

217

Wizyta w Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych uczniów klas 

mundurowych Zespołu Szkół 

Publicznych z Polanowa.

listopad

(1 dzień)

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części bazy szkoleniowej (plac musztry) na 

podstawie umowy z RZI.

BEZPŁATNIE:

- zapoznanie z jednostką i jej tradycjami - pracownik wojska.

- wydzielenie instruktorów do szkolenia wraz z niezbędnym 

sprzętem (3 żołnierzy).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Zespół Szkół 

Publicznych 

w Polanowie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
291 zł                            16

218

Przysięga wojskowa CSSP - 

wizyta uczniów klasy 

mundurowej. 

zgodnie

 z planem 

DG RSZ RP

Koszalin

BEZPŁATNIE:

- udział ok. 45 uczniów w przysiędze wojskowej. 

- zapoznanie z bazą szkoleniową Centrum w zakresie sprzętu 

obrony przeciwlotniczej, sprzętu obrony powietrznej, 

radiolokacji, systemów dowodzenia i rozpoznania (Soła, 

Poprad, PRWB, STZ, Hibneryt - 5 żołnierzy),

- spotkanie z żołnierzami Centrum.

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

im. prof. 

Radomskiego 

w Tychowie

uczniowie klasy 

o profilu wojskowym
350 zł                            10

219

Projekt biegowo-edukacyjny 

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych" - VII 

edycja.

03.03

Koszalin

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 9 żołnierzy do zabezpieczenia organizacyjnego 

(regulacja ruchu, pomoc techniczna, etc.). 

- pokaz sprzętu wojskowego (Soła, Poprad). 

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Fundacja Wolność 

i Demokracja 

w Warszawie

zwolennicy i entuzjaści 

biegania
1 025 zł                         27

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej — przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rozrywkowym,
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XLII Wojewódzkie Zawody 

Sprawnościowo-Obronne 

"Sprawni jak Żołnierze - 2019".

kwiecień

(2 dni)

Manowo,

Koszalin

ODPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 23 i hali sportowej na podstawie 

umowy z RZI dla ok. 150 osób.

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie sędziów do przeprowadzenia konkurencji wraz

z niezbędnym sprzętem: BTS na hali sportowej, granat ręczny - 

szkolny - 6 szt., wsparcie na punkcie udzielania pierwszej 

pomocy (5 żołnierzy). 

- zorganizowanie uroczystego rozpoczęcia i zakończenia 

zawodów (1 żołnierz). 

- sporządzenie komunikatu końcowego,

- wydruk dyplomów dla uczestników przeglądu, 

- wydzielenie niezbędnego sprzętu technicznego.

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

8. Pułk Przeciwlotniczy,

Orkiestra Wojskowa 

Koszalin

Zachodniopomorski 

Kurator Oświaty

w Szczecinie

uczniowie klas 

o profilu wojskowym
1 332 zł                         48

221

Finał Centralny XLII Zawodów 

Sprawnościowo-Obronne 

"Sprawni jak Żołnierze - 2019".

03-07.06

Borne Sulinowo

BEZPŁATNIE:

- oddelegowanie w dniu 04 czerwca zespołu sędziowskiego do 

przeprowadzenia w hali sportowej w Bornem Sulinowie 

konkurencji "Test sprawnościowy" (2 żołnierzy). 

- wydzielenie autokaru z kierowcą w dniu 06.06 do przewozu 

orkiestry wojskowej na trasie Koszalin - Borne Sulinowo - 

Koszalin w celu zapewnienia ceremonii zakończenia zawodów.

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Orkiestra Wojskowa 

Koszalin,

Zachodniopomorskie 

Kuratorium Oświaty

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

"Sport-Turystyka-

Obronność"

w Warszawie

uczniowie klas 

o profilu wojskowym
510 zł                            8

222
Żołnierskie Spotkanie 

Wielkanocne.

16.04

Koszalin

ODPŁATNIE:

- przygotowanie posiłku.

BEZPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 23 na ok. 30 osób (statutowa 

działalność klubu).

- wydzielenie niezbędnego sprzętu technicznego 

(nagłośnienie).

- pomoc w przygotowaniu spotkania (1 żołnierz).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

8. Dywizji im. 

Bartosza 

Głowackiego 

w Koszalinie

członkowie

Stowarzyszenia 

Żołnierzy 

8. Dywizji im. Bartosza 

Głowackiego 

w Koszalinie

200 zł                            4

223

Spotkanie edukacyjne z okazji 

Dnia Wojska Polskiego oraz 

pokaz sprzętu "Fort Marian".

13.08

Koszalin,

Malechowo

ODPŁATNIE:

- wydzielenie pojazdu do przewozu ok. 10 osób 

(Koszalin-Malechowo-Koszalin).

BEZPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 23 (KLUB) dla ok. 10 weteranów 

(statutowa działalność klubu).

- wydzielenie niezbędnego sprzętu technicznego (nagłośnienie - 

1 żołnierz)

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

8. Dywizji

Koszalin

Stowarzyszenie 

Kombatantów Misji 

Pokojowych 

Organizacji Narodów 

Zjednoczonych 

koło nr 18

w Koszalinie

członkowie

Stowarzyszenia 

Kombatantów Misji 

Pokojowych Organizacji 

Narodów 

Zjednoczonych 

koło nr 18

w Koszalinie

315 zł                            6

224
75. rocznica sformowania 

8. Dywizji Piechoty.

07-08.09

Koszalin, 

Łazy

ODPŁATNIE:

- wyżywienie na bazie PŻK dla ok. 100 os.

BEZPŁATNIE:

- prezentacja sali tradycji i Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. 

- wydzielenie autokaru z kierowcą do przewozu uczestników

w dn. 07-08.09 na trasie Koszalin - Łazy - Koszalin.

- zabezpieczenie orkiestry wojskowej (wg decyzji DGW), 

8. Pułk 

Przeciwlotniczy

Koszalin

Centrum Szkolenia Sił 

Powietrznych, 

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy, 

Wojskowa Komenda 

Uzupełnień, 

Orkiestra Wojskowa

Koszalin

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

8. Dywizji im. 

Bartosza 

Głowackiego 

w Koszalinie

członkowie

Stowarzyszenia 

Żołnierzy 

8. Dywizji im. Bartosza 

Głowackiego 

w Koszalinie

486 zł                            6

225

"Spotkania historyczne" - 

spotkanie z uczestnikami bitew II 

Wojny Światowej. 

10.10

Koszalin

ODPŁATNIE:

- przygotowanie posiłku.

BEZPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 23 na ok. 50 osób (statutowa 

działalność klubu).

- wydzielenie niezbędnego sprzętu technicznego 

(nagłośnienie).

- pomoc w przygotowaniu spotkania (1 żołnierz).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy,

8. Pułk Przeciwlotniczy

Koszalin

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

8. Dywizji im. 

Bartosza 

Głowackiego 

w Koszalinie

członkowie

Stowarzyszenia 

Żołnierzy 

8. Dywizji im. Bartosza 

Głowackiego 

w Koszalinie

                            420 zł 6

d) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
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Żołnierskie spotkanie 

Noworoczne. 

17.12

Koszalin

ODPŁATNIE:

- przygotowanie posiłku.

BEZPŁATNIE:

- użyczenie części budynku nr 23 na ok. 40 osób (statutowa 

działalność klubu).

- wydzielenie niezbędnego sprzętu technicznego 

(nagłośnienie).

- pomoc w przygotowaniu spotkania (1 żołnierz).

Centrum Szkolenia 

Sił Powietrznych

Koszalin

17. Wojskowy Oddział 

Gospodarczy

Stowarzyszenie 

Żołnierzy 

8. Dywizji im. 

Bartosza 

Głowackiego 

w Koszalinie

członkowie

Stowarzyszenia 

Żołnierzy 

8. Dywizji im. Bartosza 

Głowackiego 

w Koszalinie

                            210 zł 3

227

Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej klas o profilu 

wojskowym.

I,II, II,IV kwartał 

(raz na kwartał 

po

5 godzin 

lekcyjnych)

Ustka/Słupsk

ODPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej na podstawie umowy 

z RZI Gdynia (opłata za media).

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 4 instruktorów,  - 

udostępnienie do szkolenia  (statycznie): pojazd sanitarny Fiat 

Ducato, Patrol rozminowania: pojazd OT HONKER, pojazd CT 

Star 266, IVECO, Wojskowa Straż Pożarna : pojazd IVECO, 

Jelcz 014R,

- pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu patrolu saperskiego, 

wojskowej straży pożarnej oraz zespołu zabezpieczenia 

medycznego.

Centralny Poligon Sił 

Powietrznych 

Zespół Szkół 

Akademickich 

Słupsk

Uczniowie klas 

mundurowych

3 klasy - 50 uczniów

                              80 zł 80

228
Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej.

I,II, II,IV kwartał 

(raz na kwartał 

po

5 godzin 

lekcyjnych)

 Ustka

ODPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej na podstawie umowy 

z RZI Gdynia (opłata za media).

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 4 instruktorów do przeprowadzenia zajęć

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce i CPSP,

- udostępnienie do szkolenia (statycznie): pojazd sanitarny Fiat 

Ducato, Patrol rozminowania: pojazd OT HONKER, pojazd CT 

Star 266, IVECO, Wojskowa Straż Pożarna: pojazd IVECO, 

Jelcz 014R,

- pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu patrolu saperskiego, 

wojskowej straży pożarnej oraz zespołu zabezpieczenia 

medycznego.

Centralny Poligon Sił 

Powietrznych 

Młodzieżowy 

Ośrodek Socjoterapii 

w Ustce

Podopieczni Ośrodka                               80 zł 80

229
Szkolenie ogólnowojskowe 

młodzieży szkolnej.

kwiecień

(1 dzień)

Ustka

ODPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej na podstawie umowy 

z RZI Gdynia (opłata za media).

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 4 instruktorów,

- udostępnienie do szkolenia (statycznie): pojazd sanitarny Fiat 

Ducato, Patrol rozminowania: pojazd OT HONKER, pojazd CT 

Star 266, IVECO, Wojskowa Straż Pożarna: pojazd IVECO, 

Jelcz 014R,

- pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu patrolu saperskiego, 

wojskowej straży pożarnej oraz zespołu zabezpieczenia 

medycznego.

Centralny Poligon Sił 

Powietrznych w Ustce

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących

i Technicznych w 

Ustce

Uczniowie ZSOiT Ustka 

- 50 uczniów
                              20 zł 5

a) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych — wszelkie formy dydaktyczno- szkoleniowe wzmacniające system obronny państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, 

byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową, a także przedsięwzięcia wspierające realizację resortowych programów inicjowane przez partnerów społecznych

CENTRALNY POLIGON SIŁ POWIETRZNYCH - USTKA 
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Szkolenie ogólnowojskowe  klas 

o profilu wojskowym.

I, II semestr   

(raz na semestr

5 godzin 

lekcyjnych)

 Redzikowo

ODPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej na podstawie umowy 

z RZI Gdynia (opłata za media).

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 4 instruktorów,

- udostępnienie do szkolenia (statycznie): pojazd sanitarny Fiat 

Ducato, Patrol rozminowania: pojazd OT HONKER, pojazd CT 

Star 266, IVECO, Wojskowa Straż Pożarna: pojazd IVECO, 

Jelcz 014R,

- pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu patrolu saperskiego, 

wojskowej straży pożarnej oraz zespołu zabezpieczenia 

medycznego.

Centralny Poligon Sił 

Powietrznych

Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w 

Redzikowie

Uczniowie klasy 

mundurowej 31 uczniów
                              40 zł 10

231
Szkolenie inżynieryjno-

saperskie.

marzec

(1 dzień)        

Ustka

ODPŁATNIE:

- użyczenie obiektów jednostki wojskowej na podstawie umowy 

z RZI Gdynia (opłata za media).

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie do zajęć szkoleniowych 2 instruktorów,

- udostępnienie do szkolenia (statycznie): pojazd sanitarny Fiat 

Ducato, Patrol rozminowania: pojazd OT HONKER, pojazd CT 

Star 266, IVECO, Wojskowa Straż Pożarna: pojazd IVECO, 

Jelcz 014R,

- pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu patrolu saperskiego, 

wojskowej straży pożarnej oraz zespołu zabezpieczenia 

medycznego.

Centralny Poligon Sił 

Powietrznych

Środkowopomorska 

Liga Akademicka w 

Słupsku

Członkowie 

Stowarzyszenia
                              20 zł 5

232 Szkolenie taktyczne.
styczeń

(3 dni)

Ustka

ODPŁATNIE:

- użyczenie pasa taktycznego na podstawie umowy z RZI 

Gdynia (opłata za media).

BEZPŁATNIE:

- wydzielenie 2 instruktorów do nadzoru nad szkoleniem na 

Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.

- użyczenie do szkolenia  pasa taktycznego.

Centralny Poligon Sił 

Powietrznych 

Fundacja

"Fort"

Uczestnicy szkolenia - 

100 osób
                              60 zł 24

Strona 35


