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Zwracam się z prośbą o pomoc w kontaktach z Młodzieżowym Centrum Sportu w zakresie polityki
udostępniania strzelnicy sportowej przy ul. Paderewskiego 35.
03 lutego poinformowano nas o istotnych zmianach w sposobie funkcjonowania miejskiej strzelnicy:
całkowicie wyłączono użytkowanie w niedzielę oraz podniesiono opłaty za wynajem obiektu o przeszło 330%.
Te decyzje wpływają fundamentalnie na kształt środowiska strzeleckiego we Wrocławiu. Strzelnica przy
ul. Paderewskiego 35 jest jedyną otwartą w niedzielę strzelnicą, która była dostępna dla mieszkańców. Jej
zamknięcie tego dnia powoduje znaczące pogorszenie możliwości spędzania wolnego czasu przez ponad tysiąc
Wrocławian, którzy uprawiają strzelectwo sportowe.
Od lipca 2017 roku prowadzimy statystyki wykorzystania obiektu (załączam kopię statystyk). Są one
oparte o obiektywne dane: ilość wpisów w książce strzelnicy, do której każdy uczestnik zajęć ma prawny
obowiązek się wpisać. Zatem są to wiarygodne liczby.
Ze statystyki wynika, że 55% aktywności strzeleckiej ma miejsce w niedziele. Zabierając możliwość
strzelania w ten dzień MCS całkowicie zatrzymuje rozwój strzelectwa sportowego we Wrocławiu, odbierając
ponad połowę możliwości. Są to możliwości aktywnie wykorzystywane: w ciągu 7 miesięcy zanotowano przeszło
4.5 tys wejść na obiekt. Strzelnica sportowa przeżywa prawdziwe oblężenie, przez co wiele aktywności wręcz nie
mieści się już w obecnym kalendarzu.
Młodzieżowe Centrum Sportu nie przedstawiło swoich statystyk wykorzystania obiektu w poszczególne
dni tygodnia, co sugeruje, iż podczas podejmowania tej istotnej dla Wrocławian decyzji nie posiadali wiedzy na
temat szerokiego zasięgu wprowadzonych zmian.
Żadne ze stowarzyszeń operujących na terenie strzelnicy nie zostało zaproszone do rozmów na temat
modyfikacji dni działania obiektu. Mimo faktu, iż samo KS Amator reprezentuje ponad 1400 mieszkańców
Wrocławia i okolic, a wraz z pozostałymi organizacjami ilość osób, dla których strzelnica stanowi istotne miejsce
uprawiania sportu strzeleckiego przekracza 2000 osób. Zatem sprawa dotyka ogromnej rzeszy aktywnych
Wrocławian.
Argumentem do zamknięcia obiektu był hałas. Jednak nie zostały wykonane żadne badania hałasu w
trakcie użytkowania strzelnicy, nie zgłaszano także żadnych zastrzeżeń, które mogłyby dać czas do zmiany
sposobu użytkowania obiektu.
Z naszych analiz wynika, że podczas strzelania poziom głośności przy ul. Paderewskiego bez żadnego
problemu (35-40 dB) mieści się w granicach dopuszczalnych normą (55 dB). Nie można zatem argumentować, iż
hałas stanowi wystarczającą przyczynę do podjęcia tak znaczącego kroku.
Strzelnica przy ul. Paderewskiego 35 to obiekt od dziesiątek lat użytkowany na rzecz mieszkańców miasta.
Głos kilkunastu okolicznych mieszkańców, do których docierają dźwięki nijak nieprzekraczające dopuszczalnych
poziomów, nie powinien być dominujący. Z obiektu w sposób prawidłowy, bezpieczny i zgodny ze wszystkimi
przepisami korzysta kilka tysięcy osób rocznie.
W zamian MCS prowadził przedłużenie godzin użytkowania obiektu od poniedziałku do soboty o kilka
godzin (w zależności od pory roku). To dobry krok, ale całkowicie niewystarczający, gdyż popołudniami nie ma
możliwości organizacji zawodów, czy imprez dla Wrocławian. Większe wydarzenia wymagają całego dnia:
strzelnica nie ma odpowiedniej przepustowości, aby w ciągu 3 godzin popołudniowego otwarcia zmieściły się

Strona 1 z 3

zawody dla 100, czy 150 zawodników, które organizujemy. Popołudnia nie są w stanie zastąpić odebranej niedzieli
i służą jedynie dla małych grupek, na doraźne treningi.
Dodatkowo, fakt przedłużenia strzelań, a zatem rzekomego hałasu, do godziny nawet 20:30 świadczy, że
hałas ten nie stanowi dla mieszkańców problemu: inaczej nie wyraziliby zgody na jego emisję 6 dni w tygodniu w
porach wieczornych.
Drugą zmianą było przeniesienie większości lub wręcz wszystkich organizacji strzeleckich do wyższej
grup opłat. Po zmianach koszty wzrosły o przeszło 330%.
Bez wątpienia miasto ma prawo zmieniać cennik korzystania z obiektu. Jednak w tym przypadku nie
zmienił się cennik, a jedynie jego interpretacja. Nie było wcześniej żadnego ostrzeżenia, czy informacji, że bieżące
działania na strzelnicy nie spełniają oczekiwań MCSu i mogą w efekcie spowodować podwyżkę opłat.
Cennik przewiduje szereg kategorii, do których można przyporządkować Stowarzyszenie KS Amator,
dzięki czemu pozostalibyśmy w 1 grupie opłat. Opisy kategorii są bardzo ogólne i dużo wynika z interpretacji. W
naszym przekonaniu, jeśli mimo ciężkiej pracy na rzecz Wrocławian, otrzymujemy bez ostrzeżenia taką dotkliwą
karę, to skutecznie zniechęca to wiele osób do pracy społecznej, uniemożliwiając także planowanie w dłuższej
perspektywie czasowej – nigdy nie wiadomo jak subiektywna decyzja MCSu zakwalifikuje nas w następnym roku.
Organizacje społeczne nie powinny być wystawiane na takie ryzyko i niepewność.
Od wielu miesięcy prowadzimy z MCSem stałą korespondencję, obszernie informując na temat naszych
działań, planów i celów. Staramy utrzymywać komunikację właśnie po to, aby nie wynikały nieporozumienia.
Jednak w tym przypadku nie uchroniło nas to przed nagłą i nieoczekiwaną zmianą.
Młodzieżowe Centrum Sportu miało wiele okazji do zgłoszenia uwag co do naszej działalności i zażądania
zmiany. Jednak otrzymywaliśmy tylko lakoniczne odpowiedzi, wyrażające wdzięczność za nasza pracę na rzecz
sportu strzeleckiego. W naszej ocenie stanowi to istotną okoliczność, że MCS nie widział nic złego w naszej pracy
i jako stowarzyszenie mogliśmy oczekiwać utrzymania dotychczasowych warunków współpracy z miastem.
KS Amator to największe i najtańsze stowarzyszenie strzelecko-kolekcjonerskie w Polsce. Zbieramy
przeszło 7600 członków na terenie kraju i ponad 1430 we Wrocławiu i jego obrzeżach. Nie prowadzimy
działalności gospodarczej, a nasze składki są symboliczne: 10 zł rocznie w sekcji kolekcjonerskiej (85% osób) i 60
zł rocznie w sekcji sportowej (15% osób).
W przytoczonych statystykach KS Amator stanowi niemal 50% wykorzystania obiektu. Organizowaliśmy
szereg darmowych treningów, każdorazowo zbierając kilkadziesiąt zawodników. Prowadzimy przeszło 1130
aktywnych lub początkujących zawodników Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Organizujemy najtańsze
w Polsce zawody z licencją PZSS oraz szkolenia do egzaminów państwowych dla osób chcących uzyskać licencję
zawodnika i aktywnie uprawiać strzelectwo sportowe w ramach Związku.
W naszej organizacji pracuje przeszło 40 wolontariuszy ze wszystkimi uprawnieniami: sędziowie,
prowadzący strzelania, instruktorzy, trenerzy. Dysponujemy szeregiem ubezpieczeń, licencji, pozwoleń i całą
niezbędną dokumentacją.
Od grudnia 2017 rozpoczęliśmy organizację wyjątkowo popularnych „Otwartych Pikników Strzeleckich”,
na których każdy mieszkaniec Wrocławia mógł pod bezpośrednią opieką instruktora zapoznać się ze sportem
strzeleckim i nabyć podstawowe umiejętności związane z obsługą i strzelaniem z broni palnej. Każdorazowo taka
impreza przyciągała minimum 150 osób (na ostatniej edycji było ich przeszło 200).
Pikniki strzeleckie przyciągają do strzelectwa setki nowych osób. W tym gronie jest zdecydowanie więcej
kobiet niż średnio w strzelectwie: nawet 30% uczestników pikników to kobiety, podczas gdy średnio ten odsetek to
raczej 3%. KS Amator od dawna próbuje zwiększyć zainteresowanie strzelectwem wśród kobiet i takie działania są
niezbędne, żeby uzyskać pozytywny efekt.
Pikniki KS Amator to imprezy wyróżniające się w skali nie tylko województwa, ale i kraju. Żadne inne
stowarzyszenie nie organizuje imprezy strzeleckiej z taką ilością różnorodnej broni – nie tylko szkolnej, bocznego
zapłonu, ale także bojowej i to w kilkunastu modelach – po kosztach, z bezpośrednim instruktażem. Imprezy
strzeleckie zbierające ponad 150 osób nie są we Wrocławiu standardem: to absolutnie nowa jakość.
Obecnie, po tych podwyżkach, wszystkie nasze aktywności wymagają dotowania ze składek
członkowskich, które są symboliczne i nie wystarczą na aktywną działalność. Zatem jedynym rozwiązaniem stanie
się podwyżka opłat dla Wrocławian. To cofnie organizacje strzeleckie w rozwoju, utrudniając popularyzację
dyscypliny i kształcenie zawodników na odpowiednim poziomie.
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Doceniamy dotychczasową współpracę z Młodzieżowym Centrum Sportu. Regularnie rozwiązują trudny
problem rozdzielenia obiektu między wiele stowarzyszeń w możliwie sprawiedliwy i sensowny sposób. Ich
działania umożliwiły nam stworzenie dużej, nowoczesnej i aktywnej organizacji społecznej, na której polega ponad
tysiąc Wrocławian: miasto i miejski obiekt mają niebagatelne znaczenia w naszym rozwoju.
Problemem jest stosunkowo słaba komunikacja MCSu. Podjęcie tak istotnych decyzji bez żadnej rozmowy
z zainteresowanymi strzelcami powoduje, że setki Wrocławian niemal z tygodnia na tydzień otrzymują znacząco
gorszą ofertę.
Obecnie po jednostronnym ustaleniu zmian i błyskawicznym ich ogłoszeniu, MCS nie pozostawił nam
żadnej drogi argumentacji, czy przekazania naszej perspektywy. Decyzja została podjęta, wycofać się z niej jest
bardzo trudno, a jednocześnie ustanowiono precedens, który pozwoli w przyszłości kierować kolejne żądania
ograniczenia sportu strzeleckiego w mieście przez inne, niewielkie grupy mieszkańców.
W społeczeństwie obywatelskim dialog między organizacją pozarządową, a jednostkami gminy jest rzeczą
absolutnie podstawową. Wrocław jest otwartym, nowoczesnym miastem, a jednocześnie decyzje zmieniające
całkowicie krajobraz sportu strzeleckiego w jego obrębie zapadają za zamkniętymi drzwiami, z nieznanych
przyczyn.
W takich warunkach nie mamy innej drogi działania niż zwracać się do innych agend miejskich, gdyż
MCS nie zechciało słuchać naszych argumentów. Z całą pewnością będzie to powodowało niepotrzebne napięcia,
stratę czasu i wysiłków.
Coraz więcej stowarzyszeń powoli ucieka z obiektu miejskiego, szukając własnych strzelnic. W naszych
oczach takie wypychanie organizacji pozarządowych we własne, często komercyjne przedsięwzięcia pogarsza
jakość dla mieszkańców. To zły kierunek zmian.
Ograniczenie możliwości użytkowania i kilkukrotna podwyżka stanowią kolejny, istotny impuls dla wielu
organizacji, że jednostki miejskie nie widzą dla Wrocławia korzyści z działań prospołecznych, zmuszając
stowarzyszenia sportowe do poboru coraz większych opłat i oferując gorsze niż wcześniej możliwości.
Także KS Amator wystąpiło już do miasta z prośbą o umożliwienie wynajmu innego, odpowiedniego
budynku, w którym postaramy się zorganizować strzelnicę, by odtworzyć i dodatkowo poszerzyć możliwości, jakie
posiadaliśmy na strzelnicy miejskiej przed tymi niekorzystnymi zmianami.
Sytuację poprawiłoby wprowadzenie do użycia drugiej części strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35. Od
wielu lat leży ona całkowicie bezczynnie. W naszej korespondencji do Młodzieżowego Centrum Sportu
kilkukrotnie prosiliśmy o zgodę na długoterminowe użyczenie tego obiektu pod społeczną działalność strzelecką.
Gwarantujemy wyremontowanie obiektu i utrzymanie go na nasz koszt, mając przygotowane środki finansowe,
kadrę i wszelkie chęci. Nasza propozycja nie spotkała się niestety z aprobatą MCSu. Być może Departament Spraw
Społecznych mógłby pomóc nam w tych wysiłkach?
Uprzejmie proszę o możliwość spotkania i rozmowy na ten temat. Efektem obecnych zmian jest znaczące
pogorszenie możliwości dla setek mieszkańców Wrocławia.

Paweł Dyngosz,
Prezes KS Amator
507 207 209
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