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Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o odpowiedŸ dotycz¹c¹ mo¿liwoœci zainicjowania prac le-

gislacyjnych, które mog³yby doprowadziæ do systemowych rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych funkcjonowanie je-
dnostek strzeleckich, oraz o odpowiednie zabezpieczenie œrodków finansowych w bud¿ecie
ministerstwa na wsparcie organizacji strzeleckich. Pragnê zwróciæ uwagê na realizowane przez te orga-
nizacje cele spo³eczne o wysokiej u¿ytecznoœci publicznej, a tak¿e na niezwyk³¹ wartoœæ m³odzie¿y pre-
zentuj¹cej wysokie wartoœci patriotyczne i etyczne. Organizacje strzeleckie grupuj¹ m³odzie¿, która
w ramach w³asnego czasu wolnego, zupe³nie spo³ecznie przyswaja wiedzê i umiejêtnoœci zwi¹zane z sze-
roko rozumian¹ obronnoœci¹, bezpieczeñstwem i ró¿nego rodzaju ratownictwem. M³odzie¿ ta jest tak¿e
odpowiednio ukszta³towana spo³ecznie, obywatelsko i patriotycznie. Przyk³adem rzeczywistych dzia³añ
strzelców by³o ich uczestnictwo w walce ze skutkami powodzi, podczas której ci m³odzi ludzie bezintere-
sownie poœwiêcili miesi¹c swoich wakacji na niesienie pomocy poszkodowanym.

Zasadnicza czêœæ œrodków finansowych, które pozwalaj¹ zapewniæ minimalne mo¿liwoœci szkolenia
m³odzie¿y, pochodzi z niewielkich sk³adek cz³onkowskich strzelców. Borykaj¹ siê oni z powa¿nymi trud-
noœciami z uzyskaniem dostêpu do podstawowej chocia¿by infrastruktury poligonowej i sportowej, na
której rynkowe wynajêcie zwyczajnie nie staæ wiêkszoœci jednostek, na w³asny koszt nabywaj¹ te¿ ca³e
umundurowanie oraz niezbêdny do statutowej dzia³alnoœci sprzêt. Tymczasem s³u¿by mundurowe
sukcesywnie wymieniaj¹ posiadany sprzêt oraz akcesoria mundurowe i dziêki odpowiedniemu skon-
struowaniu przepisów prawa du¿o wspomnianych dóbr mog³oby z powodzeniem dalej s³u¿yæ obronno-
œci oraz bezpieczeñstwu publicznemu po przekazaniu ich do jednostek strzeleckich.

Maj¹c na uwadze powy¿sze postulaty, jeszcze raz apelujê o rozwa¿enie mo¿liwoœci zainicjowania
dzia³añ, które mog³yby przyczyniæ siê do wprowadzenia rozwi¹zañ systemowych u³atwiaj¹cych funkcjo-
nowanie jednostek strzeleckich. Wszystkie przedstawione argumenty powinny byæ uwzglêdnione tak¿e
w zwi¹zku z nie najwiêkszym zainteresowaniem Narodowymi Si³ami Rezerwowymi.

Przedstawione przez mnie fakty z pewnoœci¹ nie pozostaj¹ bez wp³ywu na stan rezerwy obrony pañ-
stwa przydatnej w przypadku wyst¹pienia stanów nadzwyczajnych, z którymi oby nie przysz³o siê nam
zmierzyæ.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




