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W CENTRUM UWAGI

TYM
N asze województwo jest na 

ostatniej prostej w wyda-
waniu środków unijnych. Pod 

tym względem znajduje się w czołówce 
regionów. 

Zaangażowano już ponad 91 proc. środ-
ków w ramach RPO WM. – Jesteśmy na 
dobrej drodze, by efektownie wykorzystać 
całe wsparcie, jakie zyskaliśmy. Dzięki nie-
mu mogliśmy zrealizować potrzebne i waż-
ne dla Mazowszan inwestycje – podkreśla 
wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Władze regionu odpowiadają za środki 
unijne w ramach regionalnego programu 
operacyjnego. W tej perspektywie unij-
nej (2014–2020) Mazowsze ma do wyda-
nia aż 8,82 mld zł. W tym okresie najwięcej 
środków UE postanowiła skierować na go-
spodarkę niskoemisyjną (1,7 mld zł), roz-
wój regionalnego systemu transportowego 
(1,23 mld zł) czy działalność badawczo-roz-
wojową (1,22 mld zł). Jednak na dofinanso-
wanie mogły liczyć też projekty dotyczące 
wdrażania e-usług, wsparcia MŚP czy in-
frastruktury w służbie zdrowia.
Wśród przykładów projektów są:
● budowa Siedleckiego Ośrodka Onkolo-
gii (wartość 54,9 mln zł, dofinansowanie 
41,4 mln zł),
● utworzenie centrum przesiadkowego  
w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudo-
wą powiązanego z nim układu komunika-
cyjnego powiatu sokołowskiego (wartość 
59,1 mln zł, dofinansowanie 42,7 mln zł),
●  budowa parkingów „Parkuj i Jedź”  
w Pruszkowie, Piastowie oraz w gminie 
Michałowice (wartość 22 mln zł, dofinan-
sowanie 15 mln zł).
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Szansa dla firm
Wielopokoleniowy biznes to potęga. A przejście na emeryturę właścicieli firm, nie-
stety, wiąże się czasem z zamknięciem przedsiębiorstw, a tym samym utratą nie tylko 
miejsc pracy, ale i wiedzy. By utrzymać i kontynuować działalność firm, Mazowiecka 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie realizuje partnerski projekt dotyczą-
cy sukcesji. Zainteresowani tematem mogą się kontaktować mailowo, pisząc na ad-
res: sekretariat@mirip.org.pl. 

Wakacje bez  
„Słonecznego”….

W tym sezonie (po raz pierwszy od 15 lat) 
pociąg „Słoneczny” nie pojedzie nad mo-

rze. To efekt pandemii COVID-19 i wprowadzo-
nych ograniczeń. – Jedynym racjonalnym rozwią-
zaniem jest zawieszenie kursowania „Słonecznego”. 
To bardzo trudna decyzja, zważywszy na to, że po-
ciąg cieszył się bardzo dużą popularnością. Prioryte-
tem jednak jest bezpieczeństwo podróżnych.  Liczy-
my na ich zrozumienie – wyjaśnia Robert Stępień, 
prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

...ale z Biletem Turysty
Pasażerowie mogą z niego korzy-
stać do końca sierpnia. Uprawnia 
do nieograniczonej liczby przejaz-
dów pociągami KM, przez 3 dowol-
nie wybrane dni w terminie ważno-
ści biletu. Obowiązuje na obszarze 
ograniczonym stacjami: Skierniewi-
ce, Kutno, Sierpc, Działdowo,  
Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha,  
Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamien-
na, Drzewica.
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WARTO WIEDZIEĆ

Spiszemy się
Od 1 września 
do 30 listopada w całej 

Polsce będzie prowadzony  
Powszechny Spis Rolny.  
To obowiązek, jaki na państwa 
członkowskie nakłada UE i jest on 
rekomendowany przez ONZ.
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