Wrocław, 16.10.2017
Stowarzyszenie KS Amator
ul. Fryzjerska 29
51-180 Wrocław
NIP: 8952092031
Sz. P. Wojciech Gęstwa
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie długoterminowego wynajęcia nam
zamkniętej i od lat nieczynnej części strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35, którą nasze stowarzyszenie
mogłoby na własny koszt i własnymi siłami wyremontować i niekomercyjnie udostępniać tysiącom
zainteresowanych.
Motywem przewodnim moich działań jest broń palna, więc czuję na wstępie potrzebę
podkreślenia, że wszystkie nasze działania były, są i będą skierowane tylko i wyłącznie do
praworządnych, zdrowych psychicznie Polaków. Cała droga związana z bronią palną w Polsce
wymaga szeregu badań i weryfikacji, zatem na strzelnicach pojawiają się wyłącznie ludzie
sprawdzeni, którzy nie tworzą żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Naszym celem jest odbudowa strzelectwa i posiadania broni jako interesującego hobby dla
całych rodzin. Nie mamy żadnego związku z polityką, militariami, wojskiem, czy jakimkolwiek
używaniem broni w sposób ofensywny. Interesują nas wyłącznie: sport i hobby.
Publicznie jesteśmy znani pod nazwą Braterstwo, chociaż formalnie nasza organizacja jest
zarejestrowana jako „Stowarzyszenie KS Amator” i takie dane widnieją na łączącej nas z Państwem
umowie wynajmu strzelnicy.
Braterstwo jest największym w Polsce i zdecydowanie najtańszym stowarzyszeniem strzelców i
kolekcjonerów broni palnej. Mamy obecnie ponad 4800 członków z całej Polski, w tym około 840
osób we Wrocławiu i jego najbliższych okolicach. Nasza organizacja gwałtownie rośnie, co można
zauważyć także po lekturze moich pism do Państwa: od ostatniego, z lipca tego roku, zwiększyliśmy
swoją liczebność o ponad 50%.
Nasze stawki opłat są wielokrotnie niższe od tych wymaganych przez inne stowarzyszenia
strzeleckie. Opłaty roczne innych okolicznych organizacji: WKS Śląsk Wrocław – 360 zł, Wrocławskie
Stowarzyszenie Strzeleckie – 240 zł, Klub Strzelecki LOK VIS Wrocław – 240 zł.
Organizacje z innych miast: ZKS Warszawa – 300 zł, KS Strzelec Szczecin – 200 zł, KSI
Gdańsk – 240 zł, KS Garda Ostróda – 190 zł, Zbrojownia Poznań – 200 zł, NTS Warszawa – 200 zł.
W Braterstwie 90% osób płaci 10 zł rocznie, zaś pozostałe 10% członków, chcących
przynależeć poprzez naszą organizację do PZSSu, płaci 60 zł rocznie. Także inne elementy działalności
(szkolenia, zawody, treningi) w naszym stowarzyszeniu są wyraźnie tańsze niż w pozostałych
organizacjach lub wręcz darmowe. Nie ma w całej Polsce drugiej organizacji strzeleckiej z równie
niskimi opłatami, co napawa nas sporą dumą.
Dodatkowo, Honorowi Dawcy Krwi są zwolnieni z opłaty przy zapisie, a Panie poza
zwolnieniem z pierwszego roku opłat, w dalszych latach mają o 50% niższe składki członkowskie
(zatem 5 lub 30 zł rocznie).
Dążymy do tego, żeby strzelectwo sportowe było dostępne finansowo dla wszystkich
zainteresowanych i dlatego tworzymy intensywną, pozytywną konkurencję w środowisku strzeleckim,
motywując także inne organizacje do ograniczania kosztów. Członkostwo w Braterstwie znacząco
zmienia realia ekonomiczne: pozwala na uprawianie sportu strzeleckiego każdemu Polakowi,
niezależnie od stanu posiadania.
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Od samego początku działamy oddolnie, pomagając reaktywować strzelectwo sportowe po
latach faktycznego upadku tej dziedziny. Organizujemy treningi, szkolenia, pikniki i zawody. Dzielimy
się wiedzą i doświadczeniem z innymi praworządnymi Polakami, którzy także chcą uzyskać własną
broń i regularnie uprawiać to hobby.
Wszystkie osoby pracujące przy organizacji imprez w KS Amator posiadają stosowne
uprawnienia: sędziów, trenerów, instruktorów, czy prowadzących strzelanie. Posiadamy wszelkie zgody,
licencje i pozwolenia oraz szereg ubezpieczeń (NNW, OC), aby organizować działania w 100%
bezpiecznie i na odpowiednim poziomie.
Działamy nie tylko lokalnie; pomagamy także organizacjom z całego kraju. Przykładem może
być prowadzony przez Braterstwo kurs szkolący z prawa, regulaminów i wymogów teoretycznych
związanych z bronią palną – https://PatentStrzelecki.eu, który jest obecnie de facto standardem
kształcenia w tej dziedzinie. W ciągu niecałego roku od powstania kursu, całkowicie bezpłatnie
wyszkoliliśmy z jego pomocą ponad pięć tysięcy osób. To bardzo dużo, gdyż strzelcy stanowią w
dalszym ciągu niezbyt liczne grono: jest ich tylko około 30 tysięcy w całej Polsce.
Szkolimy także praktycznie. Nasza oferta została stworzona w odpowiedzi na duże koszta
narzucone w innych organizacjach oraz prawny przymus przejścia szkolenia strzeleckiego. Od lipca
2017, gdy otworzyliśmy zajęcia dla osób nie mających wcześniej styczności z bronią palną, udało nam
się nauczyć bezpiecznej obsługi broni i podstaw strzelectwa ponad setkę strzelców, a każdego miesiąca
szkolimy 50 kolejnych. Te ilości znacznie wzrosną w przyszłości, gdyż obecnie ponad 300 osób czeka
w kolejce do naszych szkoleń. O stosunku ich jakości do ceny niech świadczy fakt, iż uczestnicy
przyjeżdżają nawet ze Szczecina, Gdańska, Warszawy, czy Rzeszowa.
Poszerzanie umiejętności, wzrost poziomu wiedzy, nauka odpowiednich wzorców zachowań na
strzelnicy i przekazywanie solidnych fundamentów bezpieczeństwa są kluczowe dla wszystkich
chcących stawiać pierwsze kroki w strzelectwie sportowym. W obecnej sytuacji zwiększonego
zainteresowania tematyką broni palnej ta działalność jest społecznie niezbędna.
Oczywiście nasze szkolenia są niekomercyjne: opłata za ten wymagany prawem kurs szkolący
jest już zawarte w opłacie wpisowej do sekcji sportowej stowarzyszenia. Inne organizacje zazwyczaj
wyceniają taki kurs na 400 zł.
Bardzo istotna dla nas jest kwestia równouprawnienia na strzelnicach. Środowisko jest dalej w
ogromnej większości (90-95%) męskie. W naszych oczach to duża strata, gdyż kobiety stanowią
ponad połowę społeczeństwa i powinny mieć przynajmniej równy udział we wszystkich przejawach
życia społecznego. Usilnie staramy się zachęcać Panie do strzelectwa, oferując darmowe członkostwo i
zniżki na wszystkie nasze działania. Koszty członkostwa w Braterstwie dla kobiet są absolutnie
najniższe w kraju.
Braterstwo jest najbardziej prokobiecą organizacją strzelecką. Sukcesywnie likwidujemy bariery
na drodze kobiet do społeczności strzeleckiej, a nasze działania wyznaczają w tym obszarze wzór godny
naśladowania dla pozostałych tego typu organizacji.
Obecnie do realizacji naszych celów wykorzystujemy we Wrocławiu strzelnicę na Stadionie
Olimpijskim, przy ul. Paderewskiego 35, którą Państwo administrujecie. Umowa z Państwem uznaje
nas za organizację społeczną i niekomercyjną, działającą na rzecz upowszechnienia sportu i rekreacji co
wiąże się z uszeregowaniem do I grupy opłat. Korzystamy z tego obiektu dosyć intensywnie i jesteśmy
za tę możliwość bardzo wdzięczni.
Utrzymujemy dobre kontakty z innymi organizacjami wykorzystującymi obiekt, a także z
pomocną obsługą na miejscu. Staramy się dawać od siebie więcej niż otrzymujemy. Jeśli tylko
dysponujemy możliwościami, dzielimy się obiektem z członkami innych organizacji. Także czasami
przesuwamy lub zmieniamy nasze rezerwacje, aby dopasować się do planów innych grup, o ile
wykonują one w tym czasie działania, które są cenniejsze dla szeroko rozumianego środowiska
strzeleckiego.
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Strzelnica przy ul. Paderewskiego 35 jest mocno oblegana i niestety nie pozwala nam na
organizowanie odpowiedniej ilości aktywności dla Wrocławian. Skupiamy się teraz na czynnościach
najważniejszych: szkoleniach do egzaminów państwowych oraz umożliwieniem startu w zawodach –
każdy strzelec sportowy ma wynikający z przepisów prawa obowiązek wziąć udział w zawodach dwa
razy w roku.
Ograniczenie naszych działań w tym zakresie spowodowałoby, że setki ludzi będą zmuszone
odbyć te wymagane spotkania w innym miejscu, płacąc wielokrotnie więcej. To utrudniłoby nam
popularyzację sportu strzeleckiego, gdyż właśnie wysokie koszta zniechęcają najwięcej potencjalnie
zainteresowanych jego uprawieniem.
Zauważyliśmy, że strzelnica na Stadionie Olimpijskim posiada także drugą, całkowicie i od lat
nieużywaną część. Jest to spora oś strzelecka, która pomieściłaby zapewne około 20 osób na raz i
umożliwiłaby organizowanie szeregu obecnie nieprowadzonych we Wrocławiu aktywności strzeleckich.
Jesteśmy bardzo zainteresowani długoterminowym wynajmem tej osi. Dysponując takim
obiektem, moglibyśmy organizować znacznie więcej tych działań, które są niezbędne w dużym i
nowoczesnym mieście, jak Wrocław: pikniki strzeleckie, treningi, zawody strzeleckie, strzelania
zapoznawcze, szkolenia. Obecnie większość tych działań jest prowadzona w cenach komercyjnych, co
czyni je raczej niedostępnymi dla przeciętnego Wrocławianina. Pikniki, czy otwarte imprezy są
organizowane rzadko, a większość działań jest zwykle skierowana do wąskiego i raczej zamkniętego
grona członków tego stowarzyszenia, które prowadzi daną imprezę.
Chcielibyśmy to zmienić. Wrocław potrzebuje obiektu strzeleckiego dostępnego dla szerokiej
rzeszy osób, czynnego najlepiej codziennie i prowadzonego przez organizację, której misją jest
upowszechnianie sportu, krzewienie pozytywnych cech charakteru i pogłębianie więzi społecznych w
oparciu o aktywność fizyczną.
Zapewne dysponując takim zapleczem bylibyśmy też w stanie rozpocząć rozmowy z
okolicznymi szkołami średnimi. Obecnie już kilka placówek na terenie miasta zdecydowało się włączyć
w ograniczonym zakresie strzelectwo do planów zajęć jako WF.
Dysponując tym obiektem moglibyśmy zrezygnować z większości naszych rezerwacji na
pozostałej części strzelnicy przy ul. Paderewskiego, co także pomogłoby innym organizacjom uzyskać
więcej czasu dla ich członków. Wprawdzie i obecnie członkowie pozostałych organizacji strzeleckich
korzystają z naszej oferty, gdyż nie ograniczamy dostępu do naszych imprez i przyjaźnie patrzymy na
udział w nich każdego chętnego, ale bez wątpienia dodatkowe wolne terminy w grafiku strzelań byłyby
przez ich macierzyste organizacje przyjęte pozytywnie.
Wszystkie działania na tej osi, tak samo jak cała nasza dotychczasowa praca, byłyby
wykonywane niekomercyjnie. Nasze stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest
nią zainteresowane. Uzyskując obiekt udostępnialibyśmy go jak najszerszej ilości Wrocławian.
Z racji naszej znikomej składki rocznej i braku dodatkowych kryteriów zapisu, absolutnie każdy
mieszkaniec Wrocławia mógłby wziąć udział w tego typu zajęciach. Nie trzeba mieć znajomości w
środowisku, ani wpłacać setek złotych, odrabiać pańszczyzny pracując w terenie, czy przechodzić
wielomiesięcznych staży: chcemy pomagać nie tylko wybranym, ale wszystkim zainteresowanym
naszym hobby.
Nieużywana część strzelnicy wymaga gruntownego wyremontowania i modernizacji. Jesteśmy
gotowi zrobić to samodzielnie i na nasz koszt. Ponosilibyśmy także wszystkie koszty bieżącego
utrzymania osi w należytym stanie, koszty energii elektrycznej, wody, obsługi, konserwacji, itp.
Jesteśmy gotowi rozpocząć prace do razu i w ciągu kilku miesięcy moglibyśmy zaproponować
Wrocławianom zajęcia na wyremontowanej osi.
Wprawdzie nie dysponujemy zbyt dużymi środkami finansowymi, gdyż nasze składki i opłaty są
minimalne i są wydatkowane na bieżące koszty działalności, ale dzięki ochotniczej pracy społecznej
naszych członków bez wątpienia udałoby się nam szybko przywrócić ten obiekt do używalności.
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W zamian liczylibyśmy wyłącznie na zwolnienie z opłat miesięcznych za wynajem lub
ustanowienie ich na poziomie symbolicznym, abyśmy nie musieli ich przerzucać na naszych członków i
osoby zainteresowane uprawianiem strzelectwa we Wrocławiu. Wprawdzie część Wrocławian byłoby
stać na większe opłaty, ale zdecydowanie chcielibyśmy umożliwić uprawienie naszego hobby bez
potrzeby drenażu portfela, gdyż jest to nasza misją od samego początku istnienia.
Jestem przekonany, że przywracając do życia drugą połowę strzelnicy przy ul. Paderewskiego i
wykorzystując ją niekomercyjnie, w działaniach popularyzujących aktywność fizyczną i sport wśród
mieszkańców Wrocławia, jesteśmy w stanie stworzyć kompletnie nową jakość w społeczności
strzeleckiej i dać przykład symbiozy wsparcia miejskiego z organizacjami pozarządowymi.
Braterstwo jest jedną z nielicznych organizacji na terenie Wrocławia, które są w stanie w pełni
wykorzystać tego typu obiekt bez komercjalizacji całego przedsięwzięcia. Mamy przygotowaną kadrę,
tysiące członków potrzebujących znacznie większej ilości zorganizowanych działań i doświadczenie w
pracy społecznej.
W przyszłości, wraz ze wzrostem liczebności naszych sympatyków wyremontowana oś
strzelecka mogłaby stać się centralnym punktem na mapie dolnośląskiego strzelectwa sportowego.
Wymaganą pracę włożymy samodzielnie, nie wymagając od miasta, czy też od Państwa
dodatkowych nakładów. Jesteśmy w stanie zainwestować wszystkie środki finansowe stowarzyszenia
oraz setki godzin pracy, jeśli mielibyśmy nadzieję na uzyskanie bazy do zmiany oblicza środowiska
strzeleckiego zarówno we Wrocławiu, jak i w szerzej rozumianym regionie.
Proszę o rozważenie naszej propozycji. Także dla Państwa efekt naszych działań byłby
pozytywną wizytówką. Już obecnie strzelnica miejska i coraz liczniejsze wydarzenia na niej
organizowane są powodem zazdrości naszych kolegów z wielu rejonów kraju. Przeznaczając obecnie
nieużywaną, zdewastowaną i niszczejącą część obiektu na cele społeczne, popularyzowanie sportu i
aktywności fizycznej, a także wymagane prawem szkolenie osób zainteresowanych skomplikowaną z
początku dyscypliną, jaką jest strzelectwo, bez wątpienia przysłużylibyście się Państwo poprawie oferty
miasta dla jego mieszkańców.
Z naszej strony mogę obiecać maksimum starań, aby obiekt był używany jak najlepiej i
najkorzystniej dla dobra wszystkich zainteresowanych strzelectwem. Najchętniej przejęlibyśmy na
siebie cały ciężar remontu i administracji tą częścią strzelnicy (pozostając pod Państwa kontrolą), aby
niezbędna codzienna praca na osi strzeleckiej nie odciągała Państwa od dużej ilości obowiązków, jakie
już wykonujecie obecnie.
Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Chętnie też
umówię się na spotkanie osobiście, aby odpowiedzieć na mogące się pojawiać pytania.
Jeśli pomogłoby to Państwu w podjęciu decyzji, to jestem w stanie przedstawić pisemne
poparcie kilku setek osób, które korzystają z naszej pracy społecznej i wyrażają się o naszych
działaniach pozytywnie.

Paweł Dyngosz
Prezes KS Amator
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