Tak zaczynaliśmy - nasza strzelnica
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Kartka z historii -Wreszcie ruszyła!

19 marca 2005r „ruszyła” strzelnica kulowa Koła LOK Energetyk. Po blisko 18 miesiącach
zmagań z remontem pozyskanych pomieszczeń, przepychanki na „kwity” z opieszałymi
urzędnikami i usunięciu wszystkich kłód strzelnica Zakładowego Koła LOK(w administracji)
rozpoczęła działalność. Piękny obiekt pozyskany od Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Budowlanych w Jeleniej Górze został uroczyście otwarty.6 stanowiskowy obiekt, kryty,
ogrzewany wyposażony w transportery tarcz, doskonale oświetlony jest przykładem dobrej
roboty. Remont kapitalny obiektu od lat stojącego pusto, niszczejącego kosztował nas –
członków Koła LOK kilkaset godzin społecznej pracy, sporej gotówki wyłożonej przez członków
oraz nielicznych sponsorów. Szacunkowa wartość prac to około 30 tys złotych. Mimo wielu
trudności z zatwierdzeniem obiektu, bariery niechęci i cwaniactwa urzędników strzelnica
uzyskała wszystkie niezbędne „kwity” a my staliśmy się administratorem obiektu na 10 lat.19
marca odbyły się pierwsze oficjalne zawody strzeleckie z broni kulowej,.

Strzelano z pistoletu typ.Margolin” .Każdy z 44 zawodników strzelał do tarczy oddalonej na
25m.Zawodnik oddał 35 strzałów w tym 30 ocenianych.W imprezie wzięło udział 44
zawodników. Pierwsze miejsce zajął zawodnik Klubu Śnieżka Zygmunt Łaskawiec z wynikiem
259/300,drugie miejsce zajął Robert Kurpiel LOK Energetyk z wynikiem 251/300, 3 miejsce
Piotr Żarczyński kandydat LOK ,4 miejsce Jarosław Podolski LOK Energetyk z wynikiem
240/300.W klasyfikacji zespołowej pierwsze miejsce z wynikiem 718 pkt zajął zespół KSLOK
Śnieżka przed LOK Energetyk z wynikiem 714 pkt. i KKS Polonią z wynikiem 673 pkt.Nagrody
i puchary dla najlepszych ufundowało Koło LOK Energetyk.W trakcie zawodów Prezes Koła
LOK Energetyk wręczył 8 członkom koła legitymacje sędziów 3 stopnia PZSS oraz medale
pamiątkowe sponsorom dzięki którym udało się uruchomić strzelnicę. Trzon Koła LOK stanowią
najbardziej zaangażowani członkowie : Robert Kurpiel, Stefan Szetela, Janusz Mazur, Tomasz
Tomala, Zbigniew Kozłowski ,Piotr Szpala, Tomasz Grabowiec, którzy poświęcili najwięcej
czasu przy pracach remontowych strzelnicy. Dziękujemy im i najważniejszym sponsorom takim
jak : EnergiaPro Koncern Energetyczy SA, JEW,JEWiNN oraz wielu osobom prywatnym za
pomoc okazaną Kołu.I tak działa dzięki przychylności Dyrekcji Zespołu Szkół
Ogónokształących nr 3 im.Śniadeckiego. A wyniki sportowe są o niebo lepsze.
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