ZARZĄD POWIATOWY LIGI OBRONY KRAJU

Rok załoŜenia: 1944

 Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ul. Strzegomska 7, 5 9-400 Jawor
.

℡ Telefon, faks: 0-76 870 24 58
www, e-mail: lokjawor@o2.pl

Skład Zarządu (data wyboru): 20 stycznia 2006 r.
(imię i nazwisko, funkcja):
1) Tadeusz Caban - prezes
2) Krzysztof Batkowski - wiceprezes
3) Piotr Gaszyński - sekretarz
4) Tadeusz śmuda - skarbnik
5) Eugeniusz Kroczak - członek
6) Piotr Kuchnio - członek
7) Mirosław Pietras - członek

Zakres i formy działalności (cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji):
♦ Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w
swoich szeregach obywateli dąŜących do umocnienia obronności RP oraz gotowych do jej
obrony;
♦ LOK współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz wychowania
patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa;
♦ kształtowanie i utrwalanie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieŜy, obywatelskiej
postawy wobec spraw obronności RP. Przygotowanie społeczeństwa do zapobiegania i
ewentualnego zwalczania zagroŜeń okresu pokoju;
♦ cele te osiągamy poprzez:
-

patriotyczno-obronne i sportowo-politechniczne oddziaływanie wychowawcze naszych
członków i uczestników imprez, organizowanych przez Ligę,

-

organizowanie i współorganizowanie imprez strzeleckich z broni pneumatycznej i
kulowej,

-

organizowanie dla młodzieŜy zajęć w czasie ferii i wakacji,

-

prowadzenie szkółki strzeleckiej, udział w zawodach regionalnych i ponadregionalnych.

Liczba członków stowarzyszenia: 312 osób

WaŜniejsze inicjatywy:
♦ zawody sportowo-obronne – konkurencja: letnie sporty obronne;
♦ organizowanie imprez, zawodów strzeleckich z okazji świąt państwowych i regionalnych;
♦ realizacja kalendarza imprez na 2006 r.
Zadania gospodarcze: urządzenie strzelnicy do strzelań z broni pneumatycznej (inne
pomieszczenie);
♦ urządzenie osi strzeleckiej 100 m do strzelań z broni kulowej (dostosowanie do
obowiązujących przepisów ustawy).

Proponowane formy współpracy stowarzyszenia z samorządem:
♦ organizowanie zajęć sportowo-obronnych dla młodzieŜy w okresie ferii i wakacji,
kolonie, zimowiska, obozy – kontakty ze szkołami i samorządem;
♦ podnoszenie urządzeń technicznych słuŜących do przeprowadzania imprez i zawodów
strzeleckich do wyŜszej sprawności i doskonałości;
♦ współudział w organizacji imprez sportowych prowadzonych przez OSiR.

