
 

                                        Rozwój współpracy Koła 7 

Koło Seniorów naszego Krakowskiego Oddziału SEP zawarło przed laty  stałe porozumienia  
o współpracy m.in.z Małopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego i Małopolskim 
Zarządem Ligi Obrony Kraju . Współpraca ta daje obustronne pozytywne owoce naszym 
Stowarzyszeniom i ciągle się rozwija - co widać chociażby po corocznych imprezach 
w sportach obronnych . Obecna sytuacja geopolityczna uświadamia nam jak ważna jest 
gotowość  obrony granic naszego Państwa-co jest obowiązkiem każdego obywatela - 
 o czym przypomina nam art. 85 Konstytucji RP. Obyśmy nie musieli udowadniać nikomu, 
że umiemy posługiwać się bronią . Ostatnio 18 lutego br. mieliśmy zaszczyt  by wraz                               
z najwyższymi władzami  LOK gościć w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na 
otwarciu pomieszczeń sportowych w tej szkole .Pani Dyrektor Ewa  Dziekan-Feliksiak z dumą 
opowiedziała o trudach i uporze, by mało znaczące dotąd  pomieszczenia przyziemia 
budynku szkoły przekształcić w piękną, zautomatyzowaną strzelnicę pneumatyczną . 
Obecne na uroczystości władze samorządowe XIV dzielnicy nie szczędziły pochwał pod 
adresem Pani Dyrektor , dziękując również za pomoc działaczom Zarządu Miejskiego LOK 
Kraków Nowa Huta .  
 

         
  
Prezes LOK Płk Jerzy Salamucha wraz z V-ce Prezesem Płk Markiem Stasiakiem  w 
podziękowaniu za włożony trud uhonorowali  Panią Dyrektor upominkami związanymi ze 
 Stowarzyszeniem Ligi .Nasza reprezentacja SEP mając na uwadze działania w rozwój 
zaplecza sportowego obdarowała Panią, w imieniu Centralnej Komisji Sportu i Turystyki SEP, 
upominkiem związanym z Krakowem -który wręczył Przewodniczący tej Komisji Ryszard 
Grochowski. 
Po przecięciu wstęgi i oficjalnych przemówieniach goście honorowi zostali zaproszeni  do 
udowodnienia  posiadanych umiejętności strzeleckich . Konkurencję wygrał, nasz 
doświadczony strzelec, w strzelaniach długodystansowych, Kol. Wiesław Wyroba . 



 

                
 
 Widać, że na krótkie odległości też umie strzelać. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej,                                    
przyjaznej atmosferze . 
Życzymy młodzieży XXX LO dobrych wyników w strzelaniu i bezpiecznej zabawy w obiekcie . 
Przy okazji zapoznaliśmy się z historią i osiągnięciami  działaczy LOK z Nowej Huty . 
Zaproszeni jesteśmy do korzystania z otwartej, przez nich niedawno, strzelnicy kulowej                        
w Nowej Hucie . 
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