
9 stycznia środowisko Szczepu 

Puszcza Niepołomice zorgani-

zowało konferencję z okazji 40-le-

cia swojej działalności. Do udziału 

w dyskusji zaproszono szereg 

osób: kadrę instruktorską Szczepu, 

członków KPH, rodziców i sympa-

tyków, przedstawicieli niepołomic-

kich władz miasta, Powiatu Wielic-

kiego, niepołomickiej oświaty. 

W czasie debaty zgromadzeni pró-

bowali znaleźć odpowiedź na kilka 

kluczowych kwestii:

- jaka jest rzeczywista kondycja ru-

chu harcerskiego?

- czy istniejący model kształcenia 

i zdobywania stopni instruktorskich 

służy animowaniu ruchu harcer-

skiego?

- czy organizacje harcerskie potra�ą 

skutecznie wykorzystać potencjał 

byłych instruktorów i harcerzy? Czy 

istnieje system współpracy z rodzi-

cami i szerokim otoczeniem spo-

łecznym?

Moderatorami dyskusji byli: hm 

Wojciech Wróblewski, hm Maciej 

Klima i phm Dorota Zielonka. 

W efekcie wspólnych rozmów zi-

denty�kowano kilka barier, które 

ograniczają bądź wręcz uniemoż-

liwiają rozwój ruchu harcerskiego. 

Zaliczały się do nich m.in. sposób 

zorganizowania struktur ZHR, 

kształcenie kadry czy ograniczone 

wspieranie działań wychowaw-

czych i organizacyjnych.

Z pełną relacją z konferencji moż-

na się zapoznać na stronie www.

szczeppuszcza.pl.

Zobacz też �lm z debaty.

Pierwszym punktem programu zebrania było 

wręczenie medali i odznak LOK, nadanych 

przez Zarządu Głównego LOK w Warszawie. 

Otrzymali je:

Medal złoty  „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”:

- Antonii Klag,

- Franciszek Perdał.

Medal srebrny „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”:

- Marek Kulas.

Odznakę Honorową „Za wybitne zasługi dla LOK”:

- Janusz Włodarski

Srebrny Krzyż „Za zasługi dla klubów żołnierzy re-

zerwy” otrzymał:

- Jerzy Turek. 

Następnie przyszedł czas na sprawozdanie, w któ-

rym prezes Zarządu Miejsko-Gminnego LOK Zbi-

gniew Sakowski wykazał, że w skład Zarządu 

MG LOK w Niepołomicach wchodzi 11 Kół Tere-

nowych skupiających 166 członków. Działalność 

prowadzona jest głównie wśród młodzieży szkol-

nej. Corocznie wspólnie z druhami PTG Sokół, 

w którym działa sekcja strzelecka, organizowane 

są zajęcia dla młodzieży szkolnej pozostającej 

w domach w czasie ferii zimowych oraz wakacji. 

Prezes przedstawił również osiągnięcia Szkolnej 

Ligi Strzeleckiej, która toczy się w czterech run-

dach: karabinek Iż-33, pistolet LOV, karabinek He-

nel oraz KBKS. Zawody odbywają się na strzelnicy 

szkolnej LOK w Nowej Hucie. W roku szkolnym 

2014/15 uczniowie Gimnazjum im. Władysława 

Jagiełły, których opiekunem jest mgr Sabina Gur-

gul - zajęli: I drużyna miejsce IX, a II drużyna miej-

sce XVI. Indywidualnie wśród dziewcząt: 6 miej-

sce Sylwia Siwek, 11 miejsce Beata Czarnik i 14 

miejsce Wiktoria Bystrowska. Natomiast wśród 

chłopców 18 miejsce zajął Mateusz Trybała, a 32 

Albert Sosnal.

Niepołomicki LOK jest również organizatorem 

lub współorganizatorem zawodów strzeleckich 

w czasie świąt państwowych oraz lokalnych 

uroczystościach i imprezach rekreacyjno-sporto-

wych. W mijającej kadencji było tych imprez 48, 

a uczestniczyły w nich 1953 osoby. 

LOK w Niepołomicach nie  prowadzi żadnej dzia-

łalności gospodarczej, a uzyskane środki �nan-

sowe (składki członkowskie oraz dotacje Urzędu 

Miasta i Gminy w Niepołomicach i Gminnej Spół-

dzielni Samopomoc Chłopska) przeznaczane są 

na zakup amunicji, tarcz, konserwację i naprawę 

broni, utrzymanie porządku w siedzibie Zarządu, 

zebrania Zarządu oraz zebrania sprawozdawcze. 

Działalność naszą prowadzimy nieodpłatnie, 

a fundatorami nagród są lokalni sponsorzy.

Nieodłącznym partnerem w organizowaniu im-

prez plenerowych są członkowie TKKF Wiarus 

oraz PTG Sokół. 

Jak każda działalność społeczna, tak i nasza, 

oparta jest na szeroko pojętej współpracy z koła-

mi terenowymi, organizacjami samorządowymi, 

zakładami pracy, szkołami i instytucjami, które 

widzą sens tej działalności i wspierają nas w róż-

nym zakresie.

Na koniec wybrano nowy Zarząd, w skład którego 

weszli:

- Marian Dymek, 

- Andrzej Gaweł, 

- Franciszek Perdał,

- Zbigniew Sakowski,

- Tadeusz Szczęśniak,

- Jerzy Turek,

- Janusz Włodarski.

Wybrano również komisję rewizyjną, którą obec-

nie stanowią:

- Marek Kulas,

- Feliks Spich,

- Marian Wąs.

Po gratulacjach od zaproszonych gości i człon-

ków LOK zebranie zostało zakończone.

MAREK KULAS
członek Ligi obrony Kraju w Niepołomicach

LOK ma nowe władze

19 grudnia w siedzibie PTG Sokół 
Niepołomice odbyło się zebranie 
Miejsko-Gminnej Ligi Obrony Kraju 
w Niepołomicach.

DEBATA HARCERZY
EWA RYCHTARCZYK

Komendantka Szczepu Puszcza

ZMIANY W KASIE 
W URZĘDZIE SKARBOWYM

EWA CYGANKIEWICZ-NOWAK
Kontroler rozliczeń - Urząd Skarbowy w Wieliczce

Od 1 stycznia nastąpiła zmiana 

organizacji obsługi kasowej re-

alizowanej w siedzibie Urzędu Skar-

bowego w Wieliczce. Od tego dnia 

wszelkie operacje gotówkowe będą 

realizowane za pośrednictwem Łąc-

kiego Banku Spółdzielczego.

Wpłat można dokonywać w Punk-

cie Obsługi Kasowej Łąckiego Ban-

ku Spółdzielczego zlokalizowanego 

na Sali Obsługi Urzędu Skarbowe-

go w Wieliczce, ul. Zamkowa 2 od 

poniedziałku do piątku w godz. od 

7.30 do 15.00.

Łącki Bank Spółdzielczy nie posia-

da !lii na terenie gminy Wieliczka, 

w związku z czym nie będzie moż-

liwości odbioru nadpłaty podatku 

dochodowego w kasie. 

W związku ze zmianą zachęcamy 

osoby �zyczne do zgłoszenia ak-

tualnego rachunku bankowego na 

formularzu ZAP-3, co przyspieszy 

dokonanie zwrotu nadpłaty po-

datku dochodowego z zeznania 

rocznego. W przypadku braku nu-

meru rachunku bankowego w ba-

zie Urzędu zwrot nadpłaty zostanie 

wysłany przekazem pocztowym, 

od którego zostanie pobrana stała 

opłata w wysokości 4,90 PLN. 

Jednocześnie informujemy, iż 7 

grudnia 2015 r. uległ zmianie numer 

rachunku bankowego właściwego 

do wpłat pozostałych dochodów 

z tyt. podatkowych i niepodatko-

wych należności budżetowych:

NBP O/O Bydgoszcz 27 1010 

0055 0201 2260 0007 0000 

Na w/w rachunek należy dokony-

wać wpłat z tytułu podatków:

PCC - podatki od czynności cywil-

noprawnych, 

KP - zryczałtowanego podatku do-

chodowego opłacanego w formie 

karty podatkowej oraz 

SD - podatku od spadku i darowizn. 

Od wpłat z tytułu podatków 

i innych należności budżetowych 

bank nie pobiera prowizji.
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