WOJSKOWY KLUB SPORTOWY
„ŚLĄSK”
Wrocław 29.03.2019

Szanowna Pani
Renata Granowska
WICEPREZYDENT WROCŁAWIA

Szanowna Pani Prezydent.
W nawiązaniu do rozmów dotyczących zabezpieczenia czasu młodzieży w czasie
ewentualnego strajku nauczycieli przedstawiam możliwości wsparcia tych działań przez
WKS „Śląsk”
1. Sekcja strzelecka ma możliwość organizacji zawodów strzelecki dla grup 30osobowych, którymi rotacyjnie może zająć się w godzinach od 8.00 do 14.00. Na
strzelnicy może przebywać w jednym momencie jedna grupa.
Proponujemy zabawy strzeleckie z broni pneumatycznej. Ponadto dysponujemy
sala wykładową, w której możemy wyświetlić młodzieży filmy instruktarzowe
związane ze strzelectwem sportowym. Sekcja strzelecka może zająć się młodzieżą
w dn. 08-11.04.2019 (w piątek 12.04 z powodów egzaminów Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego obiekt będzie niedostępny)
Osoba do kontaktu: Monika Łysiak tel. 505203236
2. Sekcja koszykówki proponuje zajęcia sportowe na Sali w formie zabaw z piłkami,
zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy. Jednocześnie w zajęciach może
uczestniczyć grupa do 30 uczniów – obowiązkowy strój sportowy i obuwie
zmienne. Obecni mogą być również rodzice czy inne osoby przyprowadzające
dzieci, dla których dostępna będzie widownia. Zajęcia prowadzić będą trenerzy
WKS „Śląsk”: Tomasz Jankowski i Jacek Krzykała. Sekcja koszykówki ma możliwość
prowadzenia takich zajęć w dn. 08-12.04.2019 w godz. 8.00-14.00
Osoba do kontaktu; Marek Liebenthal tel. 602210182
3. Sekcja pływania oferuje przeprowadzenie zajęć na basenie, Do dyspozycji
uczniów będą dwa baseny: basen 50m – dla uczniów klas VI-VIII umiejących
pływać; basen 25m z brodzikiem – dla uczniów klas I-VIII. Wszyscy uczestnicy
zajęć muszą posiadać strój pływacki i czepek. W czasie jednej godziny na basenie
mogą przebywać maksymalnie 2 grupy młodzieży do 25 osób każda. Zajęcia
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prowadzić będzie 4 instruktorów pływania w dn. 08-12.04.2019 w godz. 8.3014.00
Osoba do kontaktu: Wiesław Seidel tel 609888612
4. Istnieje jeszcze możliwość przeprowadzenia zajęć dla młodzieży przez sekcje
biegu na orientację, lekkiej atletyki i piłki nożnej, które jednak w znacznym
stopniu uzależnione są od pogody. Sekcje te nie funkcjonują na krytych obiektach.
W razie konieczności przeprowadzenia takich zajęć prosimy kontaktować się z
osobami funkcyjnymi:
Bieg na Orientację – Kalikst Sobczyński tel. 601574770
Lekka Atletyka – Zbigniew Stankiewicz tel. 796195600
Piłka Nożna – Maciej Sikorski tel. 791264644
Szanowna Pani Prezydent, w razie konieczności podjęcia dodatkowych działań
prosimy niezwłocznie o kontakt z Zastępcą Dyrektora ds. Szkolenia panem
Kalikstem Sobczyńskim tel. 601574770. Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” jest
wrocławskim klubem i zawsze jest do dyspozycji mieszkańców naszego miasta.
Z poważaniem
Dyrektor WKS „Śląsk”
/-/ Janusz Pilch
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