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Szanowny Panie Dyrektorze!
Serdecznie dziękuję za chęć użyczenia Stowarzyszeniu KS Amator obecnie nieczynnej i nieużywanej części
strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35, którą Pan wyraził na wczorajszym (19.02.2018) spotkaniu w Biurze Sportu i
Rekreacji Urzędu Miasta.
Chciałbym potwierdzić już wyrażoną przeze mnie gotowość przejęcia w najbliższym możliwym terminie tego
obiektu na podstawie 3-letniej umowy użyczenia. KS Amator własnymi siłami i na własny koszt przygotuje strzelnicę,
wyposaży we wszystkie niezbędne elementy, a także opłaci wszystkie rachunki (włącznie z podatkiem od
nieruchomości), zatrudni niezbędnych pracowników i dołoży wszelkich starań, aby z tego historycznego miejsca
korzystały każdego roku tysiące Wrocławian.
Współpracując z Państwem, mając na uwadze szczególną wagę sportu dzieci i młodzieży w misji
Młodzieżowego Centrum Sportu, jesteśmy zdolni do uczynienia z Wrocławia miasta o przewodniej roli w strzelectwie.
Jeśli nasz plan zdobędzie Państwa akceptację, KS Amator dysponuje wszystkimi elementami, aby w ciągu zaledwie
kilku miesięcy zaoferować mieszkańcom znacznie lepszą niż obecnie jakość uprawiania sportu strzeleckiego.
Stowarzyszenie KS Amator jest obecnie największym (ponad 7800 członków) stowarzyszeniem strzeleckokolekcjonerskim w Polsce. We Wrocławiu i okolicy zbieramy niemal 1500 członków.
KS Amator od początku jest możliwie jak najbardziej inkluzywnym gronem. Aby dołączyć do stowarzyszenia i
bez przeszkód korzystać z jego oferty, wystarczy szybka rejestracja poprzez naszą stronę internetową i opłata
symbolicznej składki. Procedura zajmuje zaledwie minuty.
Utrzymanie członkostwa nie stanowi problemu, co widać także w statystykach: w 2017 roku z list skreślone
zostały zaledwie cztery osoby, czyli niecały jeden promil (dwie z nich na własną prośbę). To świadczy o chęci dobrej
współpracy ze wszystkimi strzelcami, niezależnie od zapatrywań politycznych, pochodzenia, poglądów, czy innych,
nieistotnych dla bezpiecznego uprawiania sportu czynników. Szukamy tego co łączy, a nie dzieli, skupiając się na jak
najszerszej współpracy.
Nigdy nie mieliśmy wymogu członków wprowadzających, staży, obowiązkowych szkoleń, czy pracy
społecznej: nasi członkowie mają wszystkie prawa i możliwości od samego momentu rejestracji. Nie planujemy tego
zmieniać.
Podkreślam te fakty, aby zapewnić Pana, że użyczenie obiektu KS Amator nie oznacza w żaden sposób
ograniczenia dostępu dla Wrocławian. Wręcz przeciwnie: daje gwarancję szerokiego użytkowania przez tysiące
mieszkańców naszego miasta. W KS Amator każdy jest mile widziany.
Statutowo nie prowadzimy działalności gospodarczej, a opłaty utrzymujemy na najniższym w Polsce
poziomie. Wystarczy 10 zł składki członkowskiej rocznie, aby utrzymać członkostwo. W dalszym ciągu, po 1.5 roku od
rejestracji stowarzyszenia, żaden inny aktywny podmiot strzelecki nie zbliżył się nawet do podobnej przystępności
cenowej dla swoich członków.
KS Amator daje członkom coraz więcej: pozwalamy realizować się w sporcie strzeleckim tysiącom
zawodników, oferując jakość wyższą niż w przytłaczającej większości klubów sportowych. Darmowe treningi,
najtańsze w Polsce zawody z licencją PZSS, darmowe szkolenia dla wszystkich nowych członków sekcji sportowej, czy
szereg pikników dla ogółu mieszkańców miasta to tylko te najbardziej znane przedsięwzięcia KS Amator.
Z tego podejścia: wysoka jakość za najniższą cenę, szybki, życzliwy kontakt i profesjonalne podejście do
strzelców bierze się nasza ogólnopolska popularność, która pozwala nam na coraz szerszy zasięg działań. Te cechy leżą
u podstaw naszej działalności. Utrzymanie dobrych warunków dla naszych członków pozostaje priorytetem.
Mimo minimalizowania opłat, stowarzyszenie posiada solidne podstawy finansowe. Cała działalność opiera się
na pracy społecznej zespołu kilkudziesięciu wolontariuszy (sam tylko ostatni piknik organizowało 16 osób). Staramy
się utrzymywać bardzo rozsądną, oszczędną politykę fiskalną. W efekcie, a także dzięki pomocy rzeszy członków, z
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których część ochotniczo wpłaciła kwoty znacznie wyższe niż wymagane, dysponujemy budżetem przekraczającym
150 000 zł. To są środki finansowe dostępne już dziś, na koncie bankowym stowarzyszenia.
Także w przyszłości nie oczekujemy spadku przychodów: polskie prawo nakłada na strzelców obowiązek
przynależności do organizacji strzeleckich, aby móc uprawiać sport strzelecki z własnej broni. Prowadząc
najsprawniejsze i najtańsze ze wszystkich stowarzyszeń, jestem pewien, że w dalszym ciągu utrzymamy poziom
przychodów pozwalający nam swobodnie przygotować i utrzymać strzelnicę przy ul. Paderewskiego, o którą się u
Państwa staramy.
Obecnie największym problemem na naszej drodze do rozwoju i poprawiania jakości sportu strzeleckiego we
Wrocławiu i jego bliskich okolicach są braki infrastruktury. Jak Państwo doskonale wiecie, strzelnic sportowych jest
niewiele i nowe powstają bardzo powoli, gdyż często napotykają na sprzeciw okolicznych mieszkańców.
Miejski obiekt oraz Państwa praca umożliwiła nam w ostatnim czasie gwałtowny rozwój. MCS odgrywa
kluczową rolę w budowaniu wrocławskiego strzelectwa. Rozumiemy, że niekiedy pogodzenie interesów wszystkich
zainteresowanych podmiotów jest trudne, jednak patrząc na historię naszej współpracy do chwili obecnej widzę niemal
same pozytywy. Dzięki Młodzieżowemu Centrum Sportu w ciągu ostatnich 8 miesięcy zanotowaliśmy na strzelnicy
niemal trzy tysiące odwiedzin podczas naszych aktywności. W imieniu tych wszystkich strzelców serdecznie dziękuję
za udostępnianie szerokich możliwości!
Obecnie coraz ciężej jest zmieścić nasze plany rozwoju na działającej części obiektu, w sytuacji gdy dużo
nowych podmiotów chce organizować zajęcia lub planuje poszerzać istniejącą ofertę. Pod Państwa zarządem sukces
strzelnicy miejskiej przerasta możliwości obiektu.
Nasza prośba o umożliwienie użytkowania do tej pory nieczynnej części strzelnicy jest podyktowana kilkoma
przyczynami.
Uruchomienie dodatkowej części przełoży się na znaczne zwiększenie możliwości przerobowych strzelnicy
miejskiej. Działając na nowej części, KS Amator mogłoby znacząco ograniczyć, a w przyszłości zapewne całkowicie
zrezygnować z wynajmu obecnie istniejącej infrastruktury, uwalniając ją na potrzeby innych wrocławskich organizacji
strzeleckich.
Będzie to stanowiło znaczącą korzyść dla wszystkich strzelców, niezależnie od tego, czy będą oni korzystali z
oferty KS Amator, czy innego podmiotu. Obecnie KS Amator, dzięki Państwa uprzejmości i braku chęci innych
podmiotów do strzelania zimą, stanowi duży odsetek wynajmów weekendowych (32% w ostatnich 8 miesiącach), które
na strzelnicy zawsze są najbardziej pożądane. Uwolnienie takiej ilości dni dla pozostałych organizacji, pozwoli
realizować ich obecnie niespełnione potrzeby jeszcze przez kilka najbliższych lat, zdejmując z miasta presję
dodatkowych inwestycji w przyszłościowe rozbudowy.
Wyremontowanie nieczynnej strzelnicy stanowiłoby duże obciążenie dla budżetu Młodzieżowego Centrum
Sportu. Z całą pewnością środków zawsze jest mniej niż potrzeb, a MCS posiada istotniejsze (z punktu widzenia
Państwa misji) cele niż dofinansowanie obiektu sportowego, którego używa więcej osób dorosłych niż młodzieży.
Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, gdy na przygotowanie strzelnicy należałoby czekać jeszcze kilka lat. Z
jednej strony jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe, a z drugiej stanowiłoby ogromną stratę dla
Wrocławian i wręcz zaprzepaszczenie potencjału dyscypliny sportowej, która obecnie cieszy się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców.
Użyczając obiekt KS Amator na najbliższe 3 lata Młodzieżowe Centrum Sportu zagwarantowałoby
Wrocławianom znacznie szybszy dostęp do obecnie nieczynnej infrastruktury bez wydawania potrzebnych na inne cele
środków.
Stowarzyszenie pokryje koszty remontu i eksploatacji, przygotowując obiekt zgodnie ze wszystkimi
standardami. Zobowiązujemy się także do utrzymywania go w dobrym stanie, konserwując wszystkie elementy na
bieżąco. Także koszty utrzymania i konserwacji nie drenowałyby Państwa środków.
Dodatkowo, nasze plany wychodzą poza obecną jakość infrastruktury strzeleckiej: chcemy zamontować
oświetlenie, monitoring, darmowe WIFI, częściowo ogrzewane stanowiska i przynajmniej kilka tarczociągów. Mamy
wiedzę i doświadczenie, pozwalające wykonać modernizację znacznie taniej niż wysokość kosztów narzucanych przez
zewnętrzne firmy, z których MCS jest zmuszony korzystać. Uczestnicząc w roli prelegenta w konferencji „Sokół.
Strzelnica w powiecie”, organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej 9-10 grudnia 2017 roku zdobyliśmy
wiedzę, która ułatwi nam realizację tych zamierzeń.
Jednym z podstawowych celów powołania Stowarzyszenia KS Amator jest popularyzacja sportu strzeleckiego.
Wynik finansowy nie ma dla nas większego znaczenia, dopóki cele statutowe są realizowane. Pieniądze w
stowarzyszeniu nie są najważniejsze, stanowiąc jedynie niezbędny w dzisiejszych czasach fundament, na którym
chcemy budować coś znacznie dla nas ważniejszego niż dodatni bilans.
Nie przeraża nas wizja wydatkowania środków stowarzyszenia na obiekt miejski. Nie rościlibyśmy sobie
żadnych pretensji po zakończeniu umowy użyczenia: MCS otrzymałby z powrotem obiekt w stanie znacząco lepszym
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niż przy nawiązaniu współpracy. Rzecz jasna, w przyszłości mielibyśmy nadzieję, że widząc naszą pracę i jej efekty,
będziecie Państwo otwarci na kontynuowanie współpracy także po zakończeniu tych 3 lat.
Jednak z perspektywy naszej misji, ciągle warto jest zaryzykować utratę części środków finansowych, nawet
biorąc pod uwagę możliwość zakończenia użyczenia strzelnicy w przyszłości. W ciągu trwania umowy nasze
inwestycje znacznie się przysłużą wrocławskiej scenie strzeleckiej, a wyremontowany obiekt będzie przydatny zawsze.
Także w przyszłości pomoże w rozwoju strzelectwa sportowego w naszym mieście.
Chciałbym rozwiać wątpliwości odnośnie finansowania obiektu. Rozumiem, że dyskutując z inwestorami
przywykliście Państwo do wymogów długiego czasu współpracy, niezbędnego do pełnej amortyzacji inwestycji, a także
wypracowania zysku. Jesteśmy świadomi, że w toku krótkiej, 3 letniej umowy nasze nakłady inwestycyjne nie zwrócą
się, a o jakimkolwiek zarobku nie ma mowy.
KS Amator nie ma planów zarabiania na obiekcie – takiego działania nie przewiduje nasz statut, podkreślający,
że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jesteśmy przygotowani na fakt, iż remont i utrzymanie
strzelnicy będzie stale na czele listy wydatków stowarzyszenia jako największy koszt w rocznym bilansie. Nie stanowi
to dla nas problemu, a raczej jeden z lepszych celów, na które można przeznaczyć składki stowarzyszenia. Ważniejsza
jest tylko edukacja, gdzie także nie szczędzimy środków oraz czasu.
Z drugiej strony, z całą pewnością nie grozi nam bankructwo. KS Amator wymaga od zdecydowanej
większości członków zaledwie 10 zł składki rocznej. Nie ma żadnego innego stowarzyszenia strzeleckiego w Polsce,
które licząc choćby 300 osób, miałoby składkę poniżej 100 zł rocznie. Zatem mamy ogromne możliwości wzrostu
przychodów, cały czas pozostając najtańszą tego typu organizacją.
Nie wprowadzamy podwyżek i nie mamy takich planów w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie ma ku
temu żadnych przyczyn. Jednak informuję o tych potencjalnych możliwościach, aby podkreślić, że nie przewidujemy
żadnych problemów finansowych: KS Amator bez trudu utrzyma strzelnicę.
Z biegiem czasu zaczynamy lepiej rozumieć Państwa misję i wymagania. Komunikacja między nami nie jest
jeszcze wystarczająca i wynikają niekiedy niedomówienia lub nieporozumienia. Chcielibyśmy utrzymywać stały dialog,
pozwalający nam lepiej współpracować na szerokim polu sportu, które nas łączy.
Dobrym przykładem problemu z komunikacją jest zmiana grup opłat, która była spowodowana Państwa
negatywną oceną odnośnie realizacji misji MCSu przez KS Amator. Do tej pory bazowaliśmy na przekonaniu, że
zachęcając tłumnie Wrocławian do przybywania na strzelnicę miejską spełniamy wszystkie wymagania Młodzieżowego
Centrum Sportu. Miało to kilkuletnie potwierdzenie w Państwa ocenie naszej przynależności do pierwszej grupy opłat.
Po ostatnich dyskusjach rozumiemy, że najważniejszy w Państwa pracy pozostaje sport dzieci i młodzieży, a
pozostałe elementy naszej działalności oceniacie jako mniej istotne. Z tego powodu zaczynamy zmieniać i poprawiać
naszą ofertę, aby możliwie mocno włączyć tę grupę wiekową. Pierwsze inwestycje w sprzęt już się rozpoczęły, a
zmiany części procedur w stowarzyszeniu zajdą jeszcze przed 1 marca 2018 roku.
Chcielibyśmy ściślej współpracować z miastem i Młodzieżowym Centrum Sportu. W najbliższym czasie
chcielibyśmy zaprosić Państwa do współorganizowania otwartych pikników strzeleckich, które w naszym
doświadczeniu stanowią najlepsze rozpoczęcie przygody ze sportem strzeleckim dla szerokiego grona mieszkańców
miasta. Biorąc pod uwagę Państwa misję, planujemy zwiększenie oferty pikników dla młodzieży, która z części broni
będzie mogła wypróbować swoich sił zupełnie za darmo. O tych krokach będę informował w przyszłej korespondencji.
Stale dysponując obiektem przez czas dłuższy niż bieżąca, sześciomiesięczna perspektywa rezerwacji,
będziemy w stanie wprowadzić więcej elementów, które Państwo cenicie bardziej niż obecne działania większości
podmiotów na strzelnicy miejskiej.
Do tej pory kontakt z młodzieżą szkolną był niemal niemożliwy: w tygodniu strzelnica była zamknięta w
godzinach pozaszkolnych, gdy dzieci były w stanie wziąć udział w zajęciach, zaś weekendami z racji dużego obłożenia,
nie mogliśmy liczyć na żadną regularność zajęć. Wykluczało to większość pomysłów na treningi dla młodych ludzi, a
także znacząco utrudniało doskonalenie zawodników klasy ogólnopolskiej.
Dysponując dłuższą perspektywą i szerszymi możliwościami ustawień grafiku, mielibyśmy w tym zakresie
zdecydowanie szersze możliwości. Bez wątpienia przełoży się to na większą zgodność naszych działań z podstawową
misją MCSu, a jednocześnie nie będzie powodowało pogorszenia oferty dla dorosłych Wrocławian.
Nasze zasoby kadrowe w ciągu ostatnich miesięcy mocno się rozszerzyły. Posiadamy instruktorów strzelectwa,
trenerów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, sędziów, prowadzących strzelanie i dziesiątki aktywnych
zawodników na wysokim poziomie. Dysponujemy wszelkimi licencjami, utrzymujemy szereg ubezpieczeń (OC,
NNW), kaskadowo chroniących uczestników naszych zajęć, a także stale szkolimy kolejnych wolontariuszy na każdym
poziomie działalności strzeleckiej: zawodników, sędziów, prowadzących strzelanie. W stowarzyszeniu są także
wychowawcy kolonijni i osoby z wykształceniem pedagogicznym.
KS Amator jest w stanie zagwarantować profesjonalizm i zgodność działalności ze wszystkimi wymogami. Z
racji hobby – strzelectwo sportowe, poprzez związek z bronią palną, wymaga przejścia wnikliwej weryfikacji przez
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organy państwa – nie ma wśród nas osób niebezpiecznych lub posiadających istotne wady charakteru: nie są one w
stanie przejść ścisłych procedur.
Prowadzimy także rozmowy z „Solidarnością”. Niemało naszych aktywności, zwłaszcza szkoleń
teoretycznych i wykładów, opiera się na pomocy od związkowców, którzy udostępniają nam sale wykładowe w swoich
budynkach. Dzięki tej pomocy, a także na podstawie relacji koleżeńskich, nawiązaliśmy kontakt z kierownictwem
regionu dolnośląskiego „Solidarności”. Wyrazili oni chęć wzięcia udział w imprezach strzeleckich, jako sposób
spędzania wolnego czasu i relaksu dla dziesiątek swoich członków. Część imprez miałoby się odbyć w niedziele, które
niedawno „Solidarność” wywalczyła jako wolną od pracy dla setek tysięcy obywateli.
Dysponowanie obiektem pozwoli nam znacznie łatwiej ustalać terminy takich i podobnych imprez, poszerzając
możliwość integracji lokalnej różnych środowisk. W KS Amator doświadczenie nauczyło nas, że pomoc przychodzi ze
wszystkich stron i chcemy mieć możliwość współpracy z jak najszerszą grupą organizacji społecznych. Często
działamy w różnych warstwach życia publicznego, ale łączy nas chęć pomocy mieszkańcom naszego regionu.
Jak Państwo już wiecie z przedstawionych przeze mnie statystyk, KS Amator nie ma żadnego problemu z
działaniem na rzecz tysięcy Wrocławian jednocześnie. Od zaledwie lipca 2017 do lutego 2018 byliśmy gospodarzami
niemal 3000 wizyt na strzelnicy, podczas których nawet 200 Wrocławian jednocześnie, w bezpieczny, kontrolowany i
zgodny ze wszystkimi wytycznymi sposób brało udział w zajęciach z bronią palną. W tej liczbie łącznie przeszło 600
osób miało kontakt z bronią pierwszy raz na strzelnicy miejskiej. Aktywnie dążymy do popularyzacji i zachęcania jak
największej ilości mieszkańców naszego miasta, dla każdego znajdując miejsce na naszych imprezach i w naszym
gronie.
KS Amator zebrało już znaczące doświadczenie, które pozwala nam z dumą stwierdzić, że MCS nie znajdzie
obecnie we Wrocławiu organizacji, która byłaby tak sprawdzona w dziedzinie organizacji sportu strzeleckiego i która
mogłaby skutecznie spożytkować nieużywaną część strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35.
Podsumowując, chciałbym ponownie podkreślić, że KS Amator jest zdecydowane, chętne i gotowe do
podpisania 3-letniej umowy użyczenia nieużywanej części strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35. Najszybciej jak to
możliwe przywrócimy ją do używalności, udostępniając szerokiej rzeszy Wrocławian w otwarty, obywatelski sposób,
ograniczając maksymalnie koszty i oferując jak najwyższą jakość.
Nie chcąc przedłużać tego pisma, zdecydowałem się pominąć pewne wątki, a także przedstawić część
zagadnień skrótowo – wiele z tematów było już obszernie poruszanych w moich poprzednich listach do MCSu. Jeśli
jednak jakakolwiek kwestia powoduje Państwa wątpliwość, uprzejmie proszę o sygnał. Chcemy utrzymywać wysoką
jakość komunikacji z MCSem.
W związku z rozmową w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta prześlę także kopię niniejszego pisma do
Pana Dyrektora Piotra Mazura, który wyrażał mocne zainteresowanie kwestią strzelnicy. Jestem pewien, że szeroki i
otwarty dialog między KS Amator, a miastem, ułatwi wypracowanie rozwiązania, które zadowolą stronę społeczną i
zagwarantują realizację misji Młodzieżowego Centrum Sportu.
Uprzejmie proszę o przekazanie wszelkich informacji odnośnie obiektu, kosztów eksploatacji, podatkowych,
itp. W miarę możliwości proszę także o umożliwienie dokonania wizji lokalnej obiektu. Te wszystkie informacje
ułatwią nam plany budżetowe i wykonawcze, a także przyspieszą uruchomienie strzelnicy dla setek czekających na to
sportowców we Wrocławiu.
Chętnie spotkam się z odpowiednimi pracownikami MCSu w celu domówienia szczegółów technicznych.
Jestem stale dostępny pod poniższym numerem telefonu

Paweł Dyngosz
Prezes KS Amator
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