
                                                                                                                                                         Warszawa, 26.04.2020r. 

SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY! 
 

Po rozmowie z Dyrektorem Pionu Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK 

przekazuję wiążące wszystkich wyjaśnienia i uwagi, dotyczące korzystania ze strzelnic Ligi Obrony 

Kraju oraz strzelnic będących w zarządzie LOK - zgodnie z pismem  

z dnia 23.04.2020r. 

1. Moją intencją było przede wszystkim danie możliwości osobom, zarządom utrzymujących 

strzelnice LOK - uzyskania przychodów ze szkoleń, kursów prowadzonych na strzelnicach w celu 

pokrycia min. kosztów stałych. Korzystamy ze strzelnic "tylko na otwartym 

powietrzu". …………………………. 

W celu zminimalizowania ilości osób będących na strzelnicy wykorzystywać tylko jedną oś. 

strzelecką z ograniczeniami zgodnie z przesłanym pismem. Jednocześnie bardzo proszę ograniczyć 

korzystanie ze strzelnic w dniach 1 - 3.05.2020r. 

2. Treningi strzeleckie rozpoczniemy najprawdopodobniej od dnia 04.05  - stosowne powiadomienie 

o złagodzeniu (odwołaniu) rygorów przekażę Panom niezwłocznie. 

3. Kursy "Prowadzących strzelanie", "Instruktorów strzelectwa sportowego i bojowego" można 

prowadzić w częściach online, ale egzaminy każdy kursant zdaje egzaminem teoretycznym i 

praktycznym ze strzelaniem włącznie. W zgłoszeniu kursu – 

w harmonogramie należy ująć jakie zagadnienia zostały ujęte do nauki w części online. 

Przypominam Panom o bezwzględnym i dokładnym zastosowaniu się do wszystkich otrzymanych w 

piśmie z dnia 23.04. ograniczeń . 

4. Od 4.05.2020r. dostępna będzie również możliwość wypożyczenia infrastruktury zewnętrznej do 

uprawiania sportów wodnych (łódki, kajaki, rowery wodne). Jednak maksymalnie mogą na nich 

przebywać dwie ( 2 ) osoby. 

Zapominamy do odwołania o: zawodach, grillach, wspólnym biesiadowaniu, uroczystościach, itp. 

Grozi to bardzo wysokimi karami, a przede wszystkim zagraża zdrowiu i życiu Waszemu i innych 

osób. Jestem przekonany, że wszyscy będą powyższe mieli na uwadze. 

 

5. Jednocześnie informuję, że jedyne zawody Centralne Ligi Obrony Kraju, które miejmy nadzieję 

odbędą się w 2020 r. - to zawody Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK  

(18-20 wrzesień br.) w m. Łupków organizowane przez Podkarpacki ZW. 

W związku z powyższym zawody wojewódzkie KŻR proszę, jeżeli będzie to możliwe przeprowadzić 

do 13 wrześniu br. 

 

Życzę zdrowia i wytrwałości w trudnym czasie w jakim musimy wspólnie funkcjonować. 

 

 
        P R E Z E S  LOK 

                                                                                                  J. Salamucha 



                                                                                    


