
KSS Snajper podsumował rok 2013  

 

To był dobry rok dla Klubu Strzelectwa Sportowego „Snajper” Garwolin. Klub świętował 20-
lecie istnienia, jego członkowie wystrzelali wysokie lokaty w zawodach krajowych i 

międzynarodowych, a w planach na przyszłość pojawiła się modernizacja strzelnicy i dalszy 

rozwój „Snajpera”.  

– Rok 2013 był rokiem wyjątkowym ze względu na obchody 20-lecia klubu. W ciągu minionego roku 

odbyły się również zawody o Puchar Mazowsza, Puchar Prezesa i Puchar Snajpera – mówi prezes 

KSS „Snajper” Jerzy Mitek. 

Wigilijne spotkanie z Pucharem „Snajpera” 

Te ostatnie zawody wymagały od uczestników udziału w minimum trzech rundach z sześciu, a całą 

rywalizację kończyła runda finałowa. Podsumowanie cyklu zawodów o Puchar „Snajpera” oraz 

wręczenie pucharów i dyplomów odbyło się podczas spotkania opłatkowego członków klubu. 

Wówczas dokonano również podsumowania minionego sezonu strzeleckiego oraz poczyniono plany 

na nowy rok. O Puchar „Snajpera” strzelcy walczyli w dwóch konkurencjach. Zarówno w strzelaniu z 

pistoletu centralnego zapłonu i pistoletu sportowego oraz z karabinu centralnego zapłonu i karabinu 

sportowego najlepszy był Julian Prusinowski. Miejsce drugie w obu konkurencjach wywalczył Wiesław 

Bondel. Miejsce trzecie z pistoletów wystrzelał Andrzej Domański, a z karabinów Andrzej Żabczyński. 

Jubileuszowa rywalizacja na 20-lecie klubu 

                            

Zawody o Puchar Prezesa Klubu „Snajper” odbyły się podczas uroczystości obchodów 20-lecia klubu. 

W sportowej rywalizacji strzelcem wyborowym okazał się Andrzej Domański, który zdobył pierwsze 

miejsca w kategoriach: pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu i w wieloboju strzeleckim. 

Drugie miejsca we wszystkich kategoriach wystrzelał Juliusz Prusinowski. Miejsce trzecie w strzelaniu 

z pistoletu centralnego zapłonu i wieloboju strzeleckim uzyskał Wisław Bondel, a w oddawaniu 

strzałów z pistoletu sportowego Sławomir Paziewski. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz dyplomy. 



Podczas obchodów przypomniano historię klubu „Snajper”, który został założony w 1993 roku przez 

grupę kolegów, a głównym inicjatorem jego powstania był Marian Kaczkowski. Od początku istnienia 

klub korzysta ze strzelnicy usytuowanej na terenie ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. 

(KSS Snajper ma 20 lat! Czytaj dalej>>>). Klub współpracuje od lat z młodzieżą, którą zachęca do 

dalszej współpracy.  

Strzelają celnie nie tylko w Garwolinie, ale i w całym kraju 

Członkowie KSS Snajper biorą również udział w zawodach wyjazdowych: krajowych i 

międzynarodowych. W minionym roku prezentowali swoje strzeleckie umiejętności m.in. w Poznaniu, 

Olsztynie i Wesołej. Z zawodów odbywających się poza klubem strzelcy powracają z pucharami. Pod 

koniec minionego roku członkowie Snajpera brali udział m.in. w Andrzejkowych Zawodach 

Karabinowych: Turnieju Karabinowym o Puchar Prezesa BS "Salwa" w Rembertowie. Tam zostały 

rozegrane trzy konkurencje snajperskie na 100, 150 i 200 m oraz trzy konkurencje tradycyjne na tych 

samych odległościach. Miejsca na podium wystrzelali Wiesław Bondel (1 miejsce, broń własna), 

Sławomir Paziewski (miejsce 2, broń własna) i Robert Markowicz (broń snajperska, miejsce 2). 

„Snajper” zaprasza młodych 

– Jestem zadowolony z członków klubu, z ich zaangażowania w życie klubu i 

wkład pracy. Również dzięki nim w minionym roku świętowaliśmy 20-lecie istnienia „Snajpera”. Wielu 

kolegów jest w klubie od samego początku. Chcemy, aby klub nadal się rozwijał. Zachęcamy do 

zapisywania się i współpracy z nami – mówi prezes Jerzy Mitek. Prezes klubu dodaje, że w tym roku 

„Snajper” będzie w dalszym ciągu stawiał na rozwój. W roku 2014 planowane jest uruchomienie 

„poperów” oraz dalsza modernizacja strzelnicy. Prezes klubu życzył by sobie, żeby w „Snajperze” 

pojawiało się coraz więcej osób młodych, którym on i inni strzelcy mogliby przekazywać wiedzę i 

doświadczenie, zdobyte na przestrzeni minionych 20 lat. – Jeśli młodzi będą się zapisywali, klub 

będzie istniał kolejne 20 lat i więcej, czego oczywiście sobie życzymy – wyznaje Jerzy Mitek. Prezes 

dziękuje również wszystkim członkom klubu za wkład pracy oraz liczne osiągnięcia, które wpływają 

korzystnie na wizerunek „Snajpera”. Jednocześnie życzy wszystkim strzelcom dalszych sukcesów w 

2014 roku. 
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