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Uprzejmie proszę o określenie dokładnych kryteriów, na podstawie których planujecie Państwo wybrać
podmiot, który ma otrzymać użyczenie obecnie nieczynnej części strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35.
Jakie działania są dla Państwa najważniejsze? Jak często powinny być organizowane aktywności na strzelnicy?
Czy dopuszczalne jest użytkowanie obiektu tylko weekendami? Ile osób rocznie powinna gościć organizacja? Jakiego
typu działania powinny być wykonywane i z jaką częstotliwością? Jaki jest dopuszczalny poziom odpłatności za udział
w zajęciach? Do ilu Wrocławian powinna być kierowana działalność organizacji? Czy dopuszczacie Państwo opcję
czasowego wyłączenia strzelnicy z aktywności z powodu „przerwy wakacyjnej” organizacji? Jaki jest wymagany przez
Państwo zakres remontu obiektu?
KS Amator, jako podmiot od miesięcy proponujący przejęcie w użyczenie tego obiektu, może zagwarantować
spełnienie kryteriów Młodzieżowego Centrum Sportu.
Od momentu uzyskania licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w marcu 2017 roku,
zachęciliśmy do sportu strzeleckiego przeszło 1250 osób, które są na drodze do uzyskania licencji zawodniczej lub nią
już dysponują. Jest to najszybszy wzrost strzeleckiego klubu sportowego w Polsce. W związku z tym znacząco
zmieniliśmy swój sposób funkcjonowania, skupiając zdecydowaną większość naszych wysiłków – które wcześniej były
ukierunkowane w innych rejonach strzelectwa – na sporcie strzeleckim.
Każdego miesiąca szkolimy do rywalizacji sportowej przeszło 50 osób, zapoznając ze sportem strzeleckim
największą liczbę Wrocławian spośród wszystkich dolnośląskich klubów strzeleckich. Dodatkowo, szkolimy
miesięcznie kilkunastu prowadzących strzelanie PZSS oraz prowadzimy regularne kursy sędziów strzelectwa PZSS.
Na strzelnicy przy ul. Paderewskiego strzelamy nie tylko weekendowo, ale także w dni robocze, od wielu
miesięcy będąc największym cywilnym najemcą strzelnicy w dni powszednie.
Poza obowiązkowymi szkoleniami do egzaminów państwowych, prowadzimy także otwarte treningi, które do
niedawnej zmiany cennika były darmowe, a także od marca 2018 regularne spotkania doszkalające z broni klubowej,
dzięki którym początkujący zawodnicy mogą podnosić swoje kwalifikacje.
Współpracujemy z innymi organizacjami strzeleckimi jak klub LOK VIS, ObronaNarodowa.pl, COLT Oława,
Feniks Twardogóra, Huzar Oleśnica. W naszych zawodach udział biorą członkowie kilkunastu innych organizacji
strzeleckich, a z oferty treningów, szkoleń, czy pikników członkowie innych klubów. KS Amator jest organizacją
inkluzywną, otwartą na wszystkich chętnych. W naszych staraniach wspiera nas także Solidarność, z którą wiążą nas
plany wspólnych aktywności w ramach stale rosnącej oferty Stowarzyszenia..
Nasza składka członkowska jest symboliczna, co gwarantuje szeroki dostęp do tworzonych przez KS Amator
możliwości. Nie wymagamy osób wprowadzających, ani zakupu dodatkowego wyposażenia, co mogłoby zniechęcać
lub utrudniać realizację pasji strzeleckiej w ramach Stowarzyszenia.
Do KS Amator poza szerokim gronem hobbystów i zawodników, należy także niemało osób stale pracujących
w sporcie strzeleckim: sędziów PZSS, prowadzących strzelanie PZSS, instruktorów PZSS, czy trenerów PZSS.
Dysponujemy kadrą z wykształceniem pedagogicznym i kolonijnym oraz z doświadczeniem w pracy z osobami
nieletnimi.
Odpowiadając na prośby Wrocławian, a także mając na uwadze misję MCSu, od kwietnia 2018 startujemy z
sekcją młodzieżową, aby zachęcić jak najwięcej młodych osób do rozpoczęcia przygody ze sportem strzeleckim. Będą
to regularne zajęcia doszkalające z użyciem klubowego wyposażenia, pod opieką instruktorów i trenerów PZSS z
uprawnieniami, dedykowane dla osób poniżej 18 roku życia. Liczymy na pomoc w tym przedsięwzięciu i obniżenie
stawki za użytkowanie strzelnicy w trakcie tych zajęć, zgodnie z rozmową z 19.02.2018.
KS Amator posiada niepełnoletnich zawodników, którzy oczekują na licencje zawodnicze PZSS. Mając
obecnie znacznie większe możliwości wynikające z przedłużenia godzin funkcjonowania obiektu, w krótkim czasie
rozpoczniemy szkolenie przynajmniej kilkunastu młodych strzelców.
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Regularnie organizujemy otwarte pikniki, na których setki Wrocławian mają szansę zapoznać się ze sportem
strzeleckim. Biorąc pod uwagę Państwa wytyczne, przekazane na spotkaniu 19.02.2018 roku, od tej daty podczas
naszych pikników osoby poniżej 18 rż są szczególnie mile widziane i mają możliwość strzelania całkowicie za darmo,
nie ponosząc żadnych kosztów. Z tych możliwości skorzystało już ponad 20 młodych strzelców. Podobne działania
będą poszerzane w miarę wzrostu naszej sekcji młodzieżowej.
Organizujemy regularne zawody z licencją PZSS, na które zaproszeni są członkowie wszystkich organizacji
strzeleckich. Każdorazowo jest to najtańsza impreza tego typu w województwie dolnośląskim, co pozwala na regularne
uprawianie sportu strzeleckiego (w zakresie znacząco przekraczającym ustawowe minimum) setkom Wrocławian.
Na strzelnicy przy ul. Paderewskiego 35 gościmy zdecydowanie najwięcej Wrocławian podczas
organizowanych przez Stowarzyszenie aktywności. Łącznie w trakcie naszych imprez zanotowaliśmy ponad 61%
wszystkich odwiedzin obiektu, co czyni nas organizacją niemal dwukrotnie aktywniejszą niż wszystkie pozostałe
podmioty razem wzięte.
Załączam statystyki uzupełnione o odpowiednie wykresy i grafiki, aby łatwiej było Państwu samodzielnie się
przekonać o efektach naszych starań dla Wrocławian. Dla przykładu wyszczególniłem także inną organizację
korzystającą z obiektu: Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia. Dzięki temu łatwo można sprawdzić jak KS Amator
wypada na tle innego podmiotu.
KS Amator pozostaje najaktywniejszym podmiotem niezależnie od pory roku. Strzelamy przez cały rok, nie
omijając żadnego miesiąca, nawet przy niekorzystnej aurze. Wysoka jakość naszej oferty powoduje, że w środku zimy
(luty) na strzelnicy było znacznie więcej osób niż we wszystkie poprzednie miesiące od początku prowadzenia przez
nas dokładnych statystyk – czyli od lipca.
Dysponujemy odpowiednim budżetem na nowoczesne i przekraczające obecne standardy odnowienie obiektu.
Nie wymagamy żadnej pomocy finansowej w tym zakresie od miasta, jesteśmy chętni i gotowi wykonać wszystkie
prace własnym staraniem i na własny koszt. Planowany przez nas efekt będzie pozytywnie wyróżniał się na tle obecnej
infrastruktury strzelnicy.
KS Amator jest gotowe płacić czynsz za udostępnienie nam nieużywanej obecnie części strzelnicy. Z naszej
perspektywy nakładanie czynszu na nas przez MCS będzie działaniem uderzającym w samą misję MCSu – wyższe
koszta, które będziemy musieli przerzucić na Wrocławian tylko utrudnią popularyzację sportu strzeleckiego, zwłaszcza
wśród niemajętnej młodzieży. Jednak jeśli MCS zdecyduje się na wymóg odpłatności, jesteśmy gotowi negocjować z
Państwem stawki czynszu, mając na uwadze społeczny i niekomercyjny charakter naszych działań.
Przekazuję Państwu te informacje – w większości przypadków ponownie – aby upewnić MCS, że KS Amator
jest najlepszą organizacją do wypełniania misji popularyzacji sportu strzeleckiego we Wrocławiu. Chcemy, aby proces
wyłonienia użytkownika drugiej części obiektu był oparty na obiektywnych, merytorycznych przesłankach, które
udowodnią wszystkim Wrocławianom, że zarządca strzelnicy wybrał do tego celu najlepszy możliwy podmiot,
gwarantujący dynamiczny rozwój strzelectwa w naszym mieście.
Również dla MCSu jest to najkorzystniejsza droga. W przypadku braku transparentności, co obecnie niestety
obserwujemy, narażacie się Państwo na potencjalne oskarżenia o faworyzację konkretnego podmiotu lub wręcz o złe
zarządzanie majątkiem miejskim, jeśli wybrana oferta byłaby mniej korzystna dla miasta niż oferty innych organizacji.
Jeśli MCS dysponuje ofertami od innych podmiotów, proszę o przekazanie szczegółów zakładanej współpracy,
wymogów MCSu, a także propozycji kierowanych przez oferentów. Dodatkowo proszę o przekazanie opracowań,
analiz, statystyk lub planów MCSu w związku ze strzelnicą przy ul. Paderewskiego 35.
Chcemy się dogłębnie zapoznać ze wszystkimi dokumentami, a zwłaszcza przestudiować oferty innych
organizacji, abyśmy mogli jak najlepiej zrozumieć wymogi i potrzeby Młodzieżowego Centrum Sportu w kontekście
realizowania Państwa misji na obiekcie miejskim.
Chciałbym podkreślić naszą elastyczność i gotowość do dalszych negocjacji odnośnie Państwa wymogów.
Uprzejmie proszę o zorganizowanie spotkania z Panem Dyrektorem Wojciechem Gęstwą w ciągu najbliższych
dni, abyśmy mogli porozmawiać na temat użyczenia w szybszy i sprawniejszy sposób niż powolna i mało efektywna
korespondencja. Jestem stale dostępy pod numerem telefonu, który podaję poniżej.

Paweł Dyngosz
Prezes KS Amator
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