
 

 

NAZWA  

(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

KLUB ŻOŁNIERZY REZERWY LIGI OBRONY KRAJU 

IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE 

OSOBA DO KONTAKTU  

(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

1.JAN TRACZYK,2.TADEUSZ ORŁOWSKI, 3.ADAM 

DĄBROWSKI 

KONTAKT  

(telefon, e-mail, www, facebook) 

1.601824858,j.traczyk@grojec.pl, 

2.695899022,tadorl@wp.pl, 3. 600957004,       

a_dabrowski@interia.pl 

https://www.facebook.com/KlubZolnierzyRezer

wyLOKWarka?ref=hl  http://www.korwarka.pl/ 

 
 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 

(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK działa w oparciu o statut Ligi Obrony Kraju oraz regulamin 

Klubu Żołnierzy Rezerwy. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych, szczególnie wśród młodzieży szkolnej 

 Kultywowanie postaw patriotycznych 

 Propagowanie strzelectwa i sportów obronnych 

 Promocja regionu poprzez udział w imprezach sportowo-obronnych w kraju 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 

(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 

lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 

działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

 Zawody strzeleckie z okazji świąt państwowych oraz obchodów rocznic wydarzeń 

historycznych dla mieszkańców gminy Warka i powiatu grójeckiego 

 Nauka strzelania dla dzieci i młodzieży, tzw. pierwszy krok strzelecki 

 Udział w uroczystościach patriotycznych, w tym wystawienie Pocztu Sztandarowego w 

umundurowaniu wojskowym 
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MOJE ZASOBY  

(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 

ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

 Wiedzą na temat wydarzeń historycznych 

 Umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie: 

- organizowania zawodów strzeleckich 

- nauki strzelania przez doświadczoną kadrę instruktorską 

- realizacji projektów społecznych 

- współpracy z instytucjami i organizacjami 

 Kontaktami: 

- z wojewódzkimi i ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi 

- z samorządem powiatowym i gminnym 

- jednostkami wojskowymi 

 Zasoby lokalowe i techniczne: 

- strzelnica 100- metrowa, odkryta, z możliwością strzelania z pawilonu 

- broń sportowa i amunicja 

- pawilon strzelecki z zapleczem gospodarczo-kuchennym o pow. ok.. 200 m kw. 

 

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  

(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 

plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i 

jednorazowych) 

 sierpień - zawody strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego, zawody strzeleckie dla 

samorządowców powiatu grójeckiego 

 wrzesień - zawody strzeleckie i nauka strzelania dla dzieci i młodzieży, wojewódzkie 

zawody strzeleckie dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK 

 październik - udział reprezentantów klubu w ogólnopolskich zawodach strzeleckich 

KŻR w Bydgoszczy 

 listopad - zawody strzeleckie z okazji Nocy Listopadowej 

 styczeń 2014 - zawody strzeleckie z okazji rocznicy Powstania Styczniowego 

 Udział przedstawicieli klubu w uroczystościach patriotycznych lokalnych oraz w 

powiecie kozienickim, wraz z Pocztem Sztandarowym 

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  

(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę 

uzupełnić swoją ofertę) 



 

 

Pomocą w naszym działaniu będzie: 

 promocja naszych imprez na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie 

 udostępnianie w wymieniony sposób naszych osiągnięć organizacyjnych i sportowych 

 pomoc w projektowaniu i wykonaniu plakatów reklamujących imprezy 

 dofinansowanie naszych imprez przez samorząd gminny i powiatowy ( szczególności zakup 

amunicji i trofeów sportowych ) 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  

(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

Do tej pory: 

 organizacja dwóch rund wojewódzkich zawodów strzeleckich dla KŻR LOK 

 współorganizacja zawodów strzeleckich dla Ochotniczych Straży Pożarnych szczebla 

gminnego a następnie powiatowego 

 powiatowe zawody strzeleckie dla szkół ponadgimnazjalnych 

 gminne zawody strzeleckie dla gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 

 udział reprezentantów klubu w zawodach strzeleckich wojewódzkich oraz ogólnopolskich 

KONTAKTY  

(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 

ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 

osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

 

 CC1Chocimska 

 
 

 


