
 

 

                                                TAK  TO  SIĘ  ZACZĘŁO 

Można przyjąć, że historia współpracy pomiędzy członkami SEP i LOK zaczęła się w Skawinie. 
Terenowe Koło LOK przy Elektrowni Skawina – powstało w roku 1960- trzy lata po uruchomieniu 
pierwszego bloku energetycznego. Jako młody inżynier w roku 1976  przejąłem prowadzenie Koła po 
Mieczysławie Bober. Przez ponad 30 lat ( do chwili przejścia na emeryturę ) prowadziliśmy   
działalność sportowo- obronną  wśród załogi Elektrowni Skawina i środowiska Miasta i Gminy 
Skawina – istniał bowiem jeszcze Zarząd Miejsko-Gminny LOK. W większości działaczami  Koła byli 
członkowie Kola nr 12 SEP. Odbywały się coroczne spartakiady sportowe w ramach zakładów 
energetycznych, w tym zawody strzeleckie, w których nasza drużyna zajmowała czołowe miejsca. 
Było to wynikiem często organizowanych przez nas imprez w sportach obronnych.  

     
Przed zakładem istniała duża gablota z wizualizacją bieżącej działalności. Nie było łatwo, 
chociażby ze strzelnicami - zajęcia i zawody prowadziliśmy w przeróżnych miejscach jak 
chociażby na strzelnicy milicyjnej w Krakowie, wojskowej w Niepołomicach, Huty Aluminium 
w Skawinie czy w jednostce na lotnisku w Balicach- gdzie dzięki uprzejmości dowództwa                               
(Panów  mjr Józefa Jagosa i ppłk Czesława Kurczyny) mogliśmy przy okazji zwiedzić 
stacjonujące tam wówczas samoloty wojskowe. Wspólne imprezy integrowały 
społeczeństwo i ludzie stawali się sobie blizsi  i chętni do wspólnego działania, również                         
w pracy zawodowej. Wielu młodych garnęło się  do modelarstwa i krótkofalówkarstwa. 
Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu władz wojewódzkich LOK na czele z ppłk. 
Eugeniuszem Gnieckim a następnie płk.Markiem Stasiakiem. Dzisiaj z  satysfakcją patrzę na 
młodych, bardzo zaangażowanych działaczy naszych Kół, SEP i LOK, w osobach: Piotra 
Koczwary, Bogdana Sekuły, Wiesława Wróbla, Grzegorza Hachlowskiego, Piotra Małka, 
Zygmunta Salwińskiego czy mego syna Dariusza, którzy działają z jeszcze większym 
rozmachem chociaż w innych warunkach. Zawsze chętni do wszelkich działań,  wyzwań, 
otwarci, nie odmawiający pomocy. Mam nadzieję , że ocena   pracy tych  Kół, zarówno  przez 
Prezesa Oddziału Krakowskiego SEP jak i  Zarząd Wojewódzki  LOK jest bardzo pozytywna.   
 
 
   
  
 
 
 



 
 
 

      
 Również obecnie, corocznie organizowane jest szereg imprez o charakterze obronnym, z 
udziałem pracowników nie tylko CEZ czyli elektrowni Skawina czy Elcho Chorzów ( w tym 
obywateli czeskich) ale również szeroki udział kolegów z Kół SEP-owskich oraz                                         
z zaprzyjaźnionych firm. Prezesi takich przedsiębiorstw jak : Sofaks Kraków, Albud, Ferco czy 
Sofbud w osobach W.Wyroba, T.Budzyk, A.Kurek, Z.Myśliwiec są nierzadko sponsorami 
organizowanych imprez. Ponadto z naszą pomocą organizują mistrzostwa strzeleckie w 
swoich firmach. Mistrzostwa CEZ Skawina skupiają często ponad 80 zawodników- z bogatą 
oprawą towarzyszącą. Członkowie naszych organizacji widoczni są na wszystkich imprezach 
organizowanych przez ogniwa Zarządu Woj. ( w kraju i za granicą )  jak mistrzostwa 
Bundoswehry, marszobiegi, zawody Klubów Żołnierzy Rezerwy, strzelaninach 
długodystansowych (w tym z udziałem „ śmietanki „ europejskiej).   

     
Nasza ścisła współpraca z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich                  
trwa już od 9 lat, organizując we współpracy z ZO LOK mistrzostwa Kół, Oddziału                                     
i pięciokrotnie już  Mistrzostwa Polski SEP w strzelectwie. Imprezy te cieszą się bardzo 
wielkim zainteresowaniem.                                                                                   
 
 



 
                                                              
 Drużyna nasza, reprezentując SEP, brała kilkakrotnie udział w Mistrzostwach Polski 
Drogowców, zajmując zawsze wysokie lokaty, z V-ce Mistrzostwem Polski w ostatnich 
zawodach. Prezes Oddz. Krakowskiego SEP-dr inż. J.Strzałka  został wielkim entuzjastą               
sportu ( strzelectwa i narciarstwa ) zachęcając swoją postawą, do udziału, wielu Kolegów         
z Oddziału. Zdołał również zaktywizować, do podobnych działań i współpracy Małopolską 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.  Z  życzliwością zaprasza i gości przedstawicieli LOK 
na  uroczystościach SEP. Również nam szarym członkom proporczyk SEP towarzyszy na 
wszelkich wyjazdach grupowych, widywany był zarówno na piramidach Majów, wśród fal 
morza Karaibskiego czy piasków Sahary. Uważam, że obecna wspaniała współpraca 
pomiędzy Stowarzyszeniami SEP – LOK jest ze wszech miar godna do naśladowania                                   
a wszystko to dzięki przychylności prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka, prezesa O/Kr SEO 
dr inż. Jana Strzałki, dyr. BMZW LOK Płk Marka Stasiaka, Prezesów ZG LOK Ppłk Jerzego 
Salamuchy   i Płk Pil. Józefa Jagosa i oczywiście działaczy z Kół 7 i 12 O/Kr.SEP oraz Koła 
LOK i Klubu Oficerów  Rezerwy CEZ Skawina. 
      
Mamy ponadto w swoich szeregach kilka osób z licencjami sędziów strzelectwa sportowego                       
(w tym czterech sędziów z klasą  pierwszą) .                                                                                        

    
 Tymczasem dziękujemy za dotychczasową współpracę a z okazji nadchodzących Świąt  
Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy : 
 

 Satysfakcji z dotychczasowych dokonań, sił w przezwyciężaniu 

przeszkód, realizacji kolejnych celów, uznania w społeczeństwie                                                  

       oraz zdrowia, ciepła i miłości w ogniskach domowych 

 
                                                                     z poważaniem 
                                                                                    w imieniu wszystkich działaczy Kół 7, 12, 56 SEP i LOK 

                                                                                                  

                                                                                         Ryszard Grochowski 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


