Wrocław, 08.03.2018
Stowarzyszenie KS Amator
ul. Fryzjerska 29
51-180 Wrocław
NIP: 8952092031
pawel@braterstwo.eu
Sz.P. Dyrektor Jacek Sutryk
Departament Spraw Społecznych
ul. W. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław
Zwracam się z prośbą o pomoc w kontaktach z Młodzieżowym Centrum Sportu odnośnie zarządzania
strzelnicą sportową przy ul. Paderewskiego 35.
Pomimo szeregu spotkań z przedstawicielami MCSu mamy wrażenie, że wspólne ustalenia nie są
respektowane, a MCS prowadzi politykę utrudniającą komunikację i współpracę z KS Amator.
KS Amator to stowarzyszenie zbierające przeszło 1550 osób we Wrocławiu i jego okolicach. Nie
prowadzimy działalności gospodarczej, opierając się na pracy dziesiątek wolontariuszy. Od kilku lat działamy na
strzelnicy miejskiej (także w ramach poprzedniego stowarzyszenia „Braterstwo”).
03.02.2018 poinformowano nas o całkowitym wyłączeniu niedziel z użytkowania obiektu. Na spotkaniu
19 lutego 2018 roku w Biurze Sportu i Rekreacji, wspólnie z Dyrektorem Piotrem Mazurem, ustalono, że MCS
częściowo wycofa się z tej decyzji, przywracając w każdym miesiącu kilka (2-3) niedziel. Było to spowodowane
ogromnym wpływem na możliwość uprawiania sportu strzeleckiego wśród mieszkańców miasta (niedziele
stanowią przeszło 50% odwiedzin strzelnicy), jak i brakiem faktycznych podstaw decyzji: MCS nie wykonał badań
hałasu, nie sporządzono także statystyk wykorzystania obiektu, które pokazałyby oddziaływanie zmian.
Dodatkowo, podczas podejmowania decyzji nie zostały przeprowadzone konsultacje ze stroną społeczną:
stowarzyszeniami strzeleckimi, które grupują przeszło 2 000 strzelców sportowych.
Na spotkaniu 19.02.2018 Dyrektor MCS, Pan Wojciech Gęstwa, zadeklarował także kilkukrotnie chęć
użyczenia obecnie nieczynnej i nieużywanej części strzelnicy na cele stowarzyszenia KS Amator, pod warunkiem,
że wykonamy wszystkie prace remontowe i samodzielnie będziemy ponosić koszty działalności obiektu.
Propozycja ta została od razu zaakceptowana, co potwierdziliśmy pismem do MCSu 20.02.2018. Dyrektor Gęstwa
oświadczył, że dysponuje możliwością podpisania 3-letniej umowy użyczenia.
Obecnie ustalenia w obu sprawach okazują się niewiążące.
Na spotkaniu w dniu 08.03.2018 w MCSie zostałem poinformowany, że MCS postara się uzyskać „2-3
niedziele rocznie” na potrzeby zawodów strzeleckich. Jest to ilość całkowicie niewystarczająca do prowadzenia
jakiejkolwiek regularnej rywalizacji sportowej dla przeszło 1200 zawodników, którzy w KS Amator należą do
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i mają ustawowy obowiązek startu w zawodach sportowych minimum
2 razy do roku.
MCS podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie wykluczenia niemal wszystkich niedziel, mimo odrębnych
ustaleń na spotkaniu z Dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji. Dziwi nas to, gdyż poprzednia decyzja zmieniająca
całkowicie zasady użytkowania obiektu została podjęta przez MCS samodzielnie, bez konsultacji. Zatem nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby tę samodzielną decyzję zmienić, biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w większym
gronie na spotkaniu w Urzędzie Miasta.
Dowiedzieliśmy się także, że MCS nie planuje respektować ustaleń odnośnie użyczenia nieużywanej
części, tłumacząc iż, „Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław nie posiada już żadnej części strzelnicy możliwej do
udostępnienia” (podkreślenie moje), gdyż „inny podmiot zaoferował możliwość przeprowadzenia remontu an
większą skalę i udostępnienia mu obiektu na dłuższy czas, a w ciągu ostatnich tygodni uzyskał pozytywną opinie w
zakresie procedury zawarcia umowy”. Stoi to w sprzeczności z deklaracjami Dyrektora Gęstwy na spotkaniu z
19.02.2018.
Dodatkowo, MCS nawet nie zapytało KS Amator, czy dysponujemy pozytywną opinią pozwalającą na
wynajem obiektów miejskich na preferencyjnych warunkach (dysponujemy taką opinią, załączam), od razu
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wykluczając możliwość dalszego starania się przez nas o użyczenie strzelnicy. MCS nie wskazał żadnej przyczyny,
dla której uznaje KS Amator za podmiot gorszy lub mniej odpowiedni do prowadzenia zajęć na użyczonej części
obiektu.
Odpowiadając na liczne pisma, które wysyłaliśmy do MCSu w tej sprawie w ostatnich 6 miesiącach, MCS
wykluczał możliwość użyczenia tej strzelnicy, stale informując o jej wyłączeniu z użytkowania. W Biurze Sportu
informowano nas, że MCS jako zarządca obiektu ma wyłączne prawo użyczania nieczynnej strzelnicy i u nich
należy się o tę możliwość starać. Te starania napotykają na odmowy lub wręcz dezinformacje.
Ukrywanie możliwości użyczenia strzelnicy, odrzucanie propozycji współpracy i utrudnianie kontaktu w
tej sprawie stanowią realny problem w komunikacji z MCSem.
W naszym przekonaniu MCS faworyzuje jeden podmiot – Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia. Widać to
także po ilości rezerwacji weekendowych w najbliższym okresie, a także w zdecydowanie preferencyjnym
traktowaniu Bractwa Kurkowego na ścieżce udostępnienia obecnie wyłączonej części strzelnicy – na spotkaniu
08.03.2018 dowiedzieliśmy się, że właśnie Bractwo Kurkowe ma otrzymać drugą część strzelnicy.
Bractwo Kurkowe, w terminie od marca do czerwca, uzyskało od MCSu rezerwacje na 11 sobót (z 16
dostępnych w tym okresie). Za każdym razem są to najlepsze godziny (9 – 15), łącznie na osiach 25m i 50m, co
umożliwia organizację zawodów, spotkań, itp.
KS Amator, mimo zbierania przeszło 10-krotnie większej ilości osób, organizując imprezy, na których
pojawia się 2-3 razy więcej Wrocławian, uzyskało w tych czterech miesiącach jedynie 2 soboty, podczas których
można zorganizować zawody (zatem dostępność osi 25m i 50m, minimum 5h trwania). Za każdym razem są to
rezerwacje popołudniowe, mniej atrakcyjne. Dodatkowe rezerwacje zawsze są fragmentaryczne lub krótkie i
całkowicie wyłączają możliwość zorganizowania wieloosobowej imprezy.
Znacząco utrudnia nam to organizację. W poprzednich 7 miesiącach KS Amator wyraźnie wyróżniało się
na obiekcie miejskim, organizując najliczniejsze imprezy, zbierające często ponad 100 osób jednego dnia, co nie
udało się żadnemu innemu stowarzyszeniu. Załączam statystyki, z których wynika jak ciężko pracujemy na rzecz
sportu strzeleckiego we Wrocławiu.
Faworyzowanie jednego podmiotu, zarówno w codziennej współpracy (ilość rezerwacji), jak i
długoterminowych kontaktów (użyczenie strzelnicy) nie powinno to mieć miejsca na obiekcie miejskim. KS
Amator, czyli oddolna, wrocławska, społeczna i otwarta na wszystkich (zaledwie 10 zł składki rocznie) inicjatywa,
grupująca przeszło 8000 osób w całym kraju i 1500 w bezpośredniej okolicy Wrocławia, nie powinna otrzymywać
5 razy mniej możliwości niż inna, mniejsza organizacja. Dodatkowo, nieakceptowalna w naszych oczach jest
zmiana stanowiska odnośnie użyczenia obiektu w kilka dni po obietnicach Dyrektora MCSu, bez przedstawienia
jakichkolwiek wyjaśnień.
Obecnie MCS nie zaproponował rozwiązania dla KS Amator, ustawiając nas z góry na przegranej pozycji,
mimo spełniania wszystkich wymogów i długiego czasu naszych starań o lepsze traktowanie przez zarządcę
strzelnicy. Strzelców we Wrocławiu jest zbyt dużo, a ich potrzeby zbyt ważne, żeby tego rodzaju decyzje zapadały
za zamkniętymi drzwiami, w całkowicie zaciemniony sposób z wyraźną faworyzacją jednego podmiotu.
Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o spotkanie i pomoc. MCS nie wykazuje woli porozumienia,
kolejne spotkania są niekonstruktywne i nie wpływają na zmianę sposobu zachowania MCSu. Zmusza mnie to do
upublicznienia sposobu funkcjonowania strzelnicy sportowej we Wrocławiu – nie mam już innej drogi zwrócenia
uwagi na ten ważny problem społeczny.
To nie byłoby korzystne dla miasta, dla MCSu, ani dla bezproblemowego użytkowania obiektów
sportowych, więc mam nadzieję, że wyjaśnienie tych spraw w Pańskiej obecności pozwoli nam przywrócić na
obiekcie miejskim jasne, identyczne dla wszystkich zasady, bez faworyzowania wybranego podmiotu.
W tej sprawie nawiązałem także kontakt z „Solidarnością”, a także posłami kilku klubów, chcąc budować
jak najszersze porozumienie dla umożliwienia promocji i popularyzacji sportu strzeleckiego we Wrocławiu.

Paweł Dyngosz,
Prezes KS Amator
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