FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Pełna nazwa i forma prawna organizacji:
LIGA OBRONY KRAJU stowarzyszenie
Dokładny adres siedziby organizacji:
63-700 Krotoszyn ul. Osadnicza 2a także ul. Młyńska 2 B /strzelnica pneumatyczna/
Dane kontaktowe:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty e-mail:

513 184 249

600 372 964

62 725 29 88

WWW.lok.org.pl
aazgier1@wp.pl lub oskkrotoszyn@lok.org.pl

Numer konta organizacji:
52 1240 6074 1111 0010 4588 3960
Rok rejestracji organizacji:
1944r

Liczba członków organizacji:
307

Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Zarządu, z wyszczególnieniem funkcji:
1.Marian Antoni Azgier
Prezes
2.Zenon
Grabus
w-ce prezes ds. strzelectwa
3.Jacek
Krzekotowski
w-ce prezes ds. młodzieży
4.Henryk
Pyrzewski
Sekretarz
5.Sławomir
Kramarz
Skarbnik
6. Zdzisław
Jerzak
Członek
7. Zygmunt
Marcisz
Członek
8 .Anna
Gardiasz
Członek
9. Bernadeta
Frąszczak
Członek
10.Jerzy
Zawieja
Członek
11. Wiesław
Lisiak
członek
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej, z wyszczególnieniem funkcji:
1.Leszek
Ostojski
przewodniczący
2. Paweł
Wasieliewski
v-ce przewodniczacy
3.Adam
Legutko
Sekretarz

Informacje nt. działalności organizacji, organizowanych imprezach, informacje o osiągnięciach,
nagrodach, dotacjach (w przypadku braku miejsca proszę użyć dodatkowej kartki papieru):
Cele i środki działania:
Paragraf 19 Statutu LOK. Lok jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel
działania stawiają sobie współuczestnictwo w:
1.kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy
wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej
2.prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i
młodzieży
3.wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży pożądanych zainteresowań,
nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w
przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju,
jakimi są stany kryzysowe państwa,

4.upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego,
wchodzących w zakres zainteresowania Stowarzyszenia
5.rozwijaniu i kontynuowaniu przez członków Stowarzyszenia uzdolnień artystycznych, literackich oraz
wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką,
6.podejmowaniu działań we współpracy z ogniwami samorządowymi /między innymi miejskimi
ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi/ w celu zapobiegania przestępczości i
patologiom społecznym wśród młodzieży,
7.rozwijaniu współpracy z organizacjami i środowiskami osób niepełnosprawnych w celu integracji ich
z pełnosprawnymi
Paragraf 20. Cele statutowe LOK osiąga poprzez:
1.patriotyczno-obronne i sportowo-politechniczne oddziaływanie wychowawcze na swych członków i
uczestników imprez, organizowanych przez Stowarzyszenie
2.kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz sprawowanie opieki nad
miejscami pamięci narodowej
3.upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej
Polskiej
4.kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz służby wojskowej
5.organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych
6.kształtowanie przez członków stowarzyszenia poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za kraj
7.tworzenie warunków sprzyjających wielokierunkowej działalności klubów żołnierzy rezerwy LOK
8.popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania, przed
wszystkim przez młodzież różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów walki,
strzelectwa kulowego i pneumatycznego, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, sportów
motorowodnych, płetwonurkowania oraz sportów politechnicznych takich jak: modelarstwo kołowe
,pływające i lotnicze, a także różnych odmian sportów łączności,
9.propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań
10.popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu
ochronę przyrody i środowiska naturalnego
11.szkolenie osób ubiegających się o zdobycie lub podwyższenie:
a/kategorii mprawa jazdy na pojazdy samochodowe, zdobycie karty rowerowej, motorowerowej i
woźnicy
b/uprawnienia pracownika ochrony
c/uprawnień lub stopni trenerskich, instruktorskich lub zawodniczych w sportach obronnych,
politechnicznych i wodnych wymienionych w paragrafie 20 pkt 8
d/uprawnień i umiejętności wchodzących w zakres działalności KŻR
12.wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej oraz samorządowej
w ramach dziedzin wymienionych w pkt 8 niniejszego paragrafu
13.świadczenie usług na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinach obustronnie
uzgodnionych
14.powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych i ich organów wykonawczych
15.wspódziałanie z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, z kierownictwami
podmiotów gospodarczych, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji
społecznych w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania LOK
16.współdziałanie z resortami: obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych i administracji,
kultury fizycznej, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, organami administracji rządowej i
samorządowej w tym kuratoriami oświaty oraz jednostkami wojskowymi, stowarzyszeniami,
kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i placówek oświatowych
17.organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych
18.wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze
instruktażowym i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia
19.prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
20.prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnie obowiązujących zasadach

Organizowane imprezy:
A.zawody strzeleckie własne:
1/ wyzwolenia Krotoszyna
2/mistrzostw Krotoszyna/powiatu z broni pneumatycznej
3/memoriału Al. Talarczyka
4/ mistrzostw szkolnych kół LOK
5/zawody strzeleckie TYGODNIA LOK dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
6/ mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych w strzelaniu z broni kulowej
7/ otwarte zawody z okazji TYGODNIA LOK

I
II
III
III-IV
IV
IV-V
V

8/ puchar Burmistrza Krotoszyna
IX
9/ otwarte mistrzostwa Krotoszyna/powiatu w strzelaniu z broni kulowej
IX
10/ drużynowy pojedynek strzelecki
IX
11/jesienne zawody strzeleckie
X
12/ kros strzelecki
IX-X
13/zawody strzeleckie o puchar prezesa ZP LOK
X
14/ mistrzostwa szkół pow krotoszyńskiego
XI
15/zawody mikołajkowe
XII
16/ wielobój obronny
XII
17/ turnieje 1-strzału
po każdych zawodach
18/turnieje rzutów lotkami
- ,, 19/ współorganizowanie dwóch rund Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej płd Wielkopolski II i IV
20/ treningi strzeleckie w każdy piątek w ciągu roku szkolnego
21/ treningi strzeleckie dla SOSW Konarzew, SOSW Borzęciczki, Zespół Szkół Specjalnych 2xm-c
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie i Warsztaty Terapii Zajęciowej
22/ prowadzenie od 1998r Szkolnej Ligi Strzeleckiej pow krotoszyńskiego
IX - V
B.zawody strzeleckie inne
:
1/ zawody walentynkowe
II
2/ zawody strzeleckie o Kaczkę Dziennikarską
II- III
3/ zawody strzeleckie „Dzień Kobiet”
III
4/ zawody strzeleckie władz miast i gmin pow krotoszyńskiego
V
5/wojewódzkie zawody strzeleckie młodzieży OHP
XI
6/ obsługa festynów zakładowych, szkolnych i środowiskowych -stanowiska strzeleckie VI-IX
7/ WOŚP
I
8/ zawody strzeleckie Święta Niepodległości
XI
9./integracyjne zawody strzeleckie młodzieży niepełnosprawnej
IV
C. inne imprezy organizowane przez ZP LOK w Krotoszynie:
1/ akcja ZIMA z LOK czyli zimowisko 1 tydzień
I -II
2/ akcja LATO z LOK czyli półkolonie 2 x pt 1 tygodniu
VII i VIII
3/młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej na szczeblu powiatu
XI - XII
4/ Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznej na szczeblu powiatu
X
5/ Mistrzostwa Młodzieży LOK w informatyce w kat Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Liceów X
D. Imprezy turystyczne
1/ Krotoszyński Rajd Rowerowy
VI
2/ Rajd „Powitanie zimy”
XII
3/rajdy rowerowe w okresie akcji LATO z LOK 3 lub 4 razy
VII - VIII
4/ wycieczki autokarowe – zimowa na szaniec powstańczy i do Zdun
I - II
- w lecie patriotyczno-edukacyjno-wypoczynkowa
VIII
5/ rajdy piesze po Krotoszynie tzw Szlakiem miejsc pamięci narodowej lub szlakiem krotoszyńskich
pomników
VII - VIII
6/ rowerowe rodeo
VII - VIII
7/ turnieje sprawnościowe
VII - VIII
E. udział w imprezach sportowych organizowanych przez innych
1/ Międzyszkolna Liga Strzelecka płd Wielkopolski
2/Wojewódzki Konkurs Wiedzy Morskiej
3/ Wojewódzki Konkurs recytatorski
4/ Sztafeta Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Kobylinie
5/ udział w Wojewódzkich Mistrzostwa LOK w Pleszewie
6/udział w wojewódzkich zawodach Kros strzelecki w Pleszewie

I-V
IV
X
IV
V
IX

Osiągnięcia:
Specjalnych osiągnięć strzeleckich w kat młodzieżowej nie odnotowujemy ze względu na słabej
jakości karabinki sportowe szczególnie pneumatyczne.
- zawody obronne „Sprawni jak żołnierze” rejon Kalisz – IIm dziewczęta z ZSP Zduny
III m chłopcy z ZSP Zduny
-Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej
IV m reprezentacja Krotoszyna
-Międzyszkolna Liga Strzelecka płd Wielkopolski - drużynowo: V m –ZSP nr 1

VI m Gim nr 2 Krotoszyn
-indywidualnie: 4m Dominika Franka z ZSP 1
7 m Norbert Aleksandrzak Gim 2
-wojewódzki zawody strzeleckie LOK w kat młodzik i junior młodszy konkurencja kpn +ksp
drużynowo Krotoszyn VIII m
Indywidualnie – IIIm Norbert Aleksandrzak Gim 2
V m Dominik Dymarski Gim 4
- Kratowski Grzegorz – IIIm w Mistrzostwach Polski klasa powszechna w pistolecie standard 3x20
-Vm
- ,, pistolet sport -30
- II m
- ,, pistolet cent zapłonu 30
- I m w Jesiennych Zawodach Strzeleckich Ziemi Kaliskiej pistolet sport

Data i podpis osoby wypełniającej..8.11.2012..............Antoni Azgier............

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. Pomoże nam ona w stworzeniu oraz aktualizacji mapy
aktywności organizacji pozarządowych i liderów lokalnych w naszej Gminie.
Wypełnioną ankietę wraz z dodatkowymi elementami np. logo organizacji, prosimy przesłać e-mailem
na adres: cki@krotoszyn.pl
Dziękujemy za współpracę.

