
Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>

Częstochowa, powojskowa strzelnica
14 wiadomości

pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl> 8 lutego 2016 14:01
Do: pawel.lechowski@zuus.pl
CC: Rzecznik MSWIA <rzecznik@mswia.gov.pl>

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z 22 stycznia 2016 roku w sprawie działań prowadzonych na terenie Centralnej 
Szkoły PSP w Częstochowie uprzejmie informuję, że:

W związku z realizacją szeregu zadań statutowych, a w szczególności zajęć dydaktycznych na terenie poligonu 
przy ul. Skrzetuskiego i ul. Weteranów (dawnej strzelnicy wojskowej), w tym:

- ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy szkoły z przedmiotu „Taktyka Zwalczania Pożarów”, „Taktyka Działań 
Ratowniczych”, „Fizykochemia spalania i środki gaśnicze”, „Wyposażenie techniczne”

- ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla specjalistycznych grup ratowniczych PSP,

- pokazów, wystaw sprzętu pożarniczego podczas organizacji konferencji, seminariów, imprez sportowych itp.

Uprzejmie informuję, że na terenie poligonu (dawnej strzelnicy wojskowej) zaplanowano następujące działania:

- ogrodzenie całego terenu poligonu,

- opracowanie koncepcji ośrodka szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z zadaniem 
postawionym CS PSP przez Komendę Główną PSP w „Programioe rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na 
lata 2015-2020”.

Z wyrazami szacunku.

st. bryg. Paweł Frątczak

rzecznik prasowy Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej

(22) 523 39 46

e-mail: pfratczak@kgpsp.gov.pl

Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl> 8 lutego 2016 23:05
Do: pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>

Szanowny Panie Rzeczniku 

Uprzejmie dziękuję za informację.
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Proszę mi odpowiedzieć czy planowane jest udostępnienie strzelnicy terenowej 300 m, która znajduje się na 
dzisiaj
w stanie funkcjonalnym i jest w waszej dyspozycji,innym podmiotom zainteresowanym szkoleniem strzeleckim, 
mam na myśli np. klub strzelecki AZS z Częstochowy oraz stowarzyszenia proobronne współpracujące z MON?

Czy planowany ośrodek  szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie spowoduje zniszczenia infrastruktury 
terenowej (wały ziemne)?

Czy możliwe jest pogodzenie waszej koncepcji z dotychczasową, pierwotną funkcją strzelnicy ziemnej?

Serdecznie pozdrawiam 

Paweł Lechowski 
dziennikarz śledczy 
www.psus.info

W dniu 8 lutego 2016 14:01 użytkownik pfratczak >pfratczak@kgpsp.gov.pl<  napisał:

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z 22 stycznia 2016 roku w sprawie działań prowadzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie uprzejmie informuję, że:

W związku z realizacją szeregu zadań statutowych, a w szczególności zajęć dydaktycznych na terenie poligonu 
przy ul. Skrzetuskiego i ul. Weteranów (dawnej strzelnicy wojskowej), w tym:

- ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy szkoły z przedmiotu „Taktyka Zwalczania Pożarów”, „Taktyka Działań 
Ratowniczych”, „Fizykochemia spalania i środki gaśnicze”, „Wyposażenie techniczne”

- ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla specjalistycznych grup ratowniczych PSP,

- pokazów, wystaw sprzętu pożarniczego podczas organizacji konferencji, seminariów, imprez sportowych itp.

Uprzejmie informuję, że na terenie poligonu (dawnej strzelnicy wojskowej) zaplanowano następujące działania:

- ogrodzenie całego terenu poligonu,

- opracowanie koncepcji ośrodka szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z zadaniem 
postawionym CS PSP przez Komendę Główną PSP w „Programioe rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na 
lata 2015-2020”.

Z wyrazami szacunku.

st. bryg. Paweł Frątczak

rzecznik prasowy Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej

(22) 523 39 46

e-mail: pfratczak@kgpsp.gov.pl
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Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl> 8 lutego 2016 23:05
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Re: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>

Szanowny Panie Rzeczniku 

Uprzejmie dziękuję za informację.
Proszę mi odpowiedzieć czy planowane jest udostępnienie strzelnicy terenowej 300 m, która znajduje się na 
dzisiaj
w stanie funkcjonalnym i jest w waszej dyspozycji,innym podmiotom zainteresowanym szkoleniem strzeleckim, 
mam na myśli np. klub strzelecki AZS z Częstochowy oraz stowarzyszenia proobronne współpracujące z MON?

Czy planowany ośrodek  szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie spowoduje zniszczenia infrastruktury 
terenowej (wały ziemne)?

Czy możliwe jest pogodzenie waszej koncepcji z dotychczasową, pierwotną funkcją strzelnicy ziemnej?

Serdecznie pozdrawiam 

Paweł Lechowski 
dziennikarz śledczy 
www.psus.info

W dniu 8 lutego 2016 14:01 użytkownik pfratczak >pfratczak@kgpsp.gov.pl<  napisał:

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z 22 stycznia 2016 roku w sprawie działań prowadzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie uprzejmie informuję, że:

W związku z realizacją szeregu zadań statutowych, a w szczególności zajęć dydaktycznych na terenie poligonu 
przy ul. Skrzetuskiego i ul. Weteranów (dawnej strzelnicy wojskowej), w tym:

- ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy szkoły z przedmiotu „Taktyka Zwalczania Pożarów”, „Taktyka Działań 
Ratowniczych”, „Fizykochemia spalania i środki gaśnicze”, „Wyposażenie techniczne”

- ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla specjalistycznych grup ratowniczych PSP,

- pokazów, wystaw sprzętu pożarniczego podczas organizacji konferencji, seminariów, imprez sportowych itp.

Uprzejmie informuję, że na terenie poligonu (dawnej strzelnicy wojskowej) zaplanowano następujące działania:

- ogrodzenie całego terenu poligonu,

- opracowanie koncepcji ośrodka szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z zadaniem 
postawionym CS PSP przez Komendę Główną PSP w „Programioe rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na 
lata 2015-2020”.

Z wyrazami szacunku.
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st. bryg. Paweł Frątczak

rzecznik prasowy Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej

(22) 523 39 46

e-mail: pfratczak@kgpsp.gov.pl

Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl> 8 lutego 2016 23:24
Do: biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl, rzecznik@mswia.gov.pl

Szanowni Państwo 

Przesyłam korespondencję mailową w sprawie wykorzystania strzelnicy terenowej 300 m w jej pierwotnej funkcji.
Uważam, że jest to zagadnienie  na tyle istotne dla naszej obronności, ze powinno dojść do spotkania wszystkich 
zainteresowanych stron:

MON 
przedstawicieli stowarzyszeń proobronnych 
Klub Strzelecki AZS z Częstochowy 
MSWiA 
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie  
Urząd Miasta Częstochowy 

serdecznie pozdrawiam 

Paweł Lechowski 
dziennikarz śledczy 

www.psus.info

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Re: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>

Szanowny Panie Rzeczniku 

Uprzejmie dziękuję za informację.
Proszę mi odpowiedzieć czy planowane jest udostępnienie strzelnicy terenowej 300 m, która znajduje się na 
dzisiaj
w stanie funkcjonalnym i jest w waszej dyspozycji,innym podmiotom zainteresowanym szkoleniem strzeleckim, 
mam na myśli np. klub strzelecki AZS z Częstochowy oraz stowarzyszenia proobronne współpracujące z MON?

Czy planowany ośrodek  szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie spowoduje zniszczenia infrastruktury 
terenowej (wały ziemne)?

Czy możliwe jest pogodzenie waszej koncepcji z dotychczasową, pierwotną funkcją strzelnicy ziemnej?
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Serdecznie pozdrawiam 

Paweł Lechowski 
dziennikarz śledczy 
www.psus.info

W dniu 8 lutego 2016 14:01 użytkownik pfratczak >pfratczak@kgpsp.gov.pl<  napisał:

Szanowny Panie.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z 22 stycznia 2016 roku w sprawie działań prowadzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie uprzejmie informuję, że:

W związku z realizacją szeregu zadań statutowych, a w szczególności zajęć dydaktycznych na terenie poligonu 
przy ul. Skrzetuskiego i ul. Weteranów (dawnej strzelnicy wojskowej), w tym:

- ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy szkoły z przedmiotu „Taktyka Zwalczania Pożarów”, „Taktyka Działań 
Ratowniczych”, „Fizykochemia spalania i środki gaśnicze”, „Wyposażenie techniczne”

- ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla specjalistycznych grup ratowniczych PSP,

- pokazów, wystaw sprzętu pożarniczego podczas organizacji konferencji, seminariów, imprez sportowych itp.

Uprzejmie informuję, że na terenie poligonu (dawnej strzelnicy wojskowej) zaplanowano następujące działania:

- ogrodzenie całego terenu poligonu,

- opracowanie koncepcji ośrodka szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z zadaniem 
postawionym CS PSP przez Komendę Główną PSP w „Programioe rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na 
lata 2015-2020”.

Z wyrazami szacunku.

st. bryg. Paweł Frątczak

rzecznik prasowy Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej

(22) 523 39 46

e-mail: pfratczak@kgpsp.gov.pl

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy <biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl> 9 lutego 2016 
09:07

Do: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>

Szanowny Panie
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Przesłałem Pana e-maila na skrzynkę podawczą UM do dekretacji, zgodnie z właściwością sprawy.

Pozdrawiam

Włodzimierz Tutaj
rzecznik prasowy UM

>>> Paweł Lechowski<pawel.lechowski@zuus.pl> 2016-02-08 23:24 >>>
Szanowni Państwo 

Przesyłam korespondencję mailową w sprawie wykorzystania strzelnicy terenowej 300 m w jej pierwotnej funkcji.
Uważam, że jest to zagadnienie na tyle istotne dla naszej obronności, ze powinno dojść do spotkania wszystkich 
zainteresowanych stron:

MON 
przedstawicieli stowarzyszeń proobronnych 
Klub Strzelecki AZS z Częstochowy 
MSWiA 
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
Urząd Miasta Częstochowy 
serdecznie pozdrawiam 

Paweł Lechowski 
dziennikarz śledczy 

www.psus.info

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Re: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>

Szanowny Panie Rzeczniku 

Uprzejmie dziękuję za informację.
Proszę mi odpowiedzieć czy planowane jest udostępnienie strzelnicy terenowej 300 m, która znajduje się na 
dzisiaj
w stanie funkcjonalnym i jest w waszej dyspozycji,innym podmiotom zainteresowanym szkoleniem strzeleckim, 
mam na myśli np. klub strzelecki AZS z Częstochowy oraz stowarzyszenia proobronne współpracujące z MON?

Czy planowany ośrodek szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie spowoduje zniszczenia infrastruktury 
terenowej (wały ziemne)?

Czy możliwe jest pogodzenie waszej koncepcji z dotychczasową, pierwotną funkcją strzelnicy ziemnej?

Serdecznie pozdrawiam 

Paweł Lechowski 
dziennikarz śledczy 
www.psus.info

W dniu 8 lutego 2016 14:01 użytkownik pfratczak >pfratczak@kgpsp.gov.pl<  napisał:

Szanowny Panie.
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W odpowiedzi na Pana zapytanie z 22 stycznia 2016 roku w sprawie działań prowadzonych na terenie 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie uprzejmie informuję, że:

W związku z realizacją szeregu zadań statutowych, a w szczególności zajęć dydaktycznych na terenie 
poligonu przy ul. Skrzetuskiego i ul. Weteranów (dawnej strzelnicy wojskowej), w tym:

- ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy szkoły z przedmiotu „Taktyka Zwalczania Pożarów”, „Taktyka Działań 
Ratowniczych”, „Fizykochemia spalania i środki gaśnicze”, „Wyposażenie techniczne”

- ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla specjalistycznych grup ratowniczych PSP,

- pokazów, wystaw sprzętu pożarniczego podczas organizacji konferencji, seminariów, imprez sportowych itp.

Uprzejmie informuję, że na terenie poligonu (dawnej strzelnicy wojskowej) zaplanowano następujące 
działania:

- ogrodzenie całego terenu poligonu,

- opracowanie koncepcji ośrodka szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z zadaniem 
postawionym CS PSP przez Komendę Główną PSP w „Programioe rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP 
na lata 2015-2020”.

Z wyrazami szacunku.

st. bryg. Paweł Frątczak

rzecznik prasowy Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej

(22) 523 39 46

e-mail: pfratczak@kgpsp.gov.pl

Rzecznik MSWIA <rzecznik@mswia.gov.pl> 10 lutego 2016 13:19
Do: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>

Panie Redaktorze,
informujemy, że Pańskie uwagi zostały przekazane właściwemu w tej sprawie Departamentowi MSWiA 
(Departamentowi Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego), a także Rzecznikowi Prasowemu Komendanta 
Głównego PSP.

Z poważaniem
Wydział Prasowy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 601 44 27  |  fax +48 22 601 45 24
mswia.gov.pl  |  rzecznik@mswia.gov.pl

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: Paweł Lechowski [mailto:pawel.lechowski@zuus.pl]
Wysłano: Pn 2016-02-08 23:24
Do: biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl; Rzecznik MSWIA
Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica

Szanowni Państwo

Przesyłam korespondencję mailową w sprawie wykorzystania strzelnicy
terenowej 300 m w jej pierwotnej funkcji.
Uważam, że jest to zagadnienie  na tyle istotne dla naszej obronności, ze
powinno dojść do spotkania wszystkich zainteresowanych stron:

MON
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przedstawicieli stowarzyszeń proobronnych
Klub Strzelecki AZS z Częstochowy
MSWiA
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy

serdecznie pozdrawiam

Paweł Lechowski
dziennikarz śledczy

www.psus.info

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Re: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>

Szanowny Panie Rzeczniku

Uprzejmie dziękuję za informację.
Proszę mi odpowiedzieć czy planowane jest udostępnienie strzelnicy
terenowej 300 m, która znajduje się na dzisiaj
w stanie funkcjonalnym i jest w waszej dyspozycji,innym podmiotom
zainteresowanym szkoleniem strzeleckim, mam na myśli np. klub strzelecki
AZS z Częstochowy oraz stowarzyszenia proobronne współpracujące z MON?

Czy planowany ośrodek  szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie
spowoduje zniszczenia infrastruktury terenowej (wały ziemne)?

Czy możliwe jest pogodzenie waszej koncepcji z dotychczasową, pierwotną
funkcją strzelnicy ziemnej?

Serdecznie pozdrawiam

Paweł Lechowski
dziennikarz śledczy
www.psus.info

W dniu 8 lutego 2016 14:01 użytkownik pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>
napisał:

> Szanowny Panie.
> 
> 
> 
> W odpowiedzi na Pana zapytanie z 22 stycznia 2016 roku w sprawie działań
> prowadzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie uprzejmie
> informuję, że:
> 
> 
> 
> W związku z realizacją szeregu zadań statutowych, a w szczególności zajęć
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> dydaktycznych na terenie poligonu przy ul. Skrzetuskiego i ul. Weteranów
> (dawnej strzelnicy wojskowej), w tym:
> 
> 
> 
> - ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy szkoły z przedmiotu "Taktyka
> Zwalczania Pożarów", "Taktyka Działań Ratowniczych", "Fizykochemia spalania
> i środki gaśnicze", "Wyposażenie techniczne"
> 
> - ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla specjalistycznych grup ratowniczych
> PSP,
> 
> - pokazów, wystaw sprzętu pożarniczego podczas organizacji konferencji,
> seminariów, imprez sportowych itp.
> 
> 
> 
> Uprzejmie informuję, że na terenie poligonu (dawnej strzelnicy wojskowej)
> zaplanowano następujące działania:
> 
> - ogrodzenie całego terenu poligonu,
> 
> - opracowanie koncepcji ośrodka szkolenia kierowców pojazdów
> uprzywilejowanych zgodnie z zadaniem postawionym CS PSP przez Komendę
> Główną PSP w "Programioe rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na lata
> 2015-2020".
> 
> 
> 
> Z wyrazami szacunku.
> 
> 
> 
> 
> 
> st. bryg. Paweł Frątczak
> 
> rzecznik prasowy Komendanta Głównego
> 
> Państwowej Straży Pożarnej
> 
> (22) 523 39 46
> 
> e-mail: pfratczak@kgpsp.gov.pl
> 
> 
> 

Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl> 12 lutego 2016 15:26
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Rzecznik MSWIA >rzecznik@mswia.gov.pl<
Data: 10 lutego 2016 13:19
Temat: ODP: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>
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Panie Redaktorze,
informujemy, że Pańskie uwagi zostały przekazane właściwemu w tej sprawie Departamentowi MSWiA 
(Departamentowi Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego), a także Rzecznikowi Prasowemu Komendanta 
Głównego PSP.

Z poważaniem
Wydział Prasowy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 601 44 27  |  fax +48 22 601 45 24
mswia.gov.pl  |  rzecznik@mswia.gov.pl

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: Paweł Lechowski [mailto:pawel.lechowski@zuus.pl]
Wysłano: Pn 2016-02-08 23:24
Do: biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl; Rzecznik MSWIA

Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica

Szanowni Państwo

Przesyłam korespondencję mailową w sprawie wykorzystania strzelnicy
terenowej 300 m w jej pierwotnej funkcji.
Uważam, że jest to zagadnienie  na tyle istotne dla naszej obronności, ze
powinno dojść do spotkania wszystkich zainteresowanych stron:

MON
przedstawicieli stowarzyszeń proobronnych
Klub Strzelecki AZS z Częstochowy
MSWiA
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy

serdecznie pozdrawiam

Paweł Lechowski
dziennikarz śledczy

www.psus.info

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Re: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>

Szanowny Panie Rzeczniku

Uprzejmie dziękuję za informację.
Proszę mi odpowiedzieć czy planowane jest udostępnienie strzelnicy
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terenowej 300 m, która znajduje się na dzisiaj
w stanie funkcjonalnym i jest w waszej dyspozycji,innym podmiotom
zainteresowanym szkoleniem strzeleckim, mam na myśli np. klub strzelecki
AZS z Częstochowy oraz stowarzyszenia proobronne współpracujące z MON?

Czy planowany ośrodek  szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie
spowoduje zniszczenia infrastruktury terenowej (wały ziemne)?

Czy możliwe jest pogodzenie waszej koncepcji z dotychczasową, pierwotną
funkcją strzelnicy ziemnej?

Serdecznie pozdrawiam

Paweł Lechowski
dziennikarz śledczy
www.psus.info

W dniu 8 lutego 2016 14:01 użytkownik pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>
napisał:

> Szanowny Panie.
> 
> 
> 
> W odpowiedzi na Pana zapytanie z 22 stycznia 2016 roku w sprawie działań
> prowadzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie uprzejmie
> informuję, że:
> 
> 
> 
> W związku z realizacją szeregu zadań statutowych, a w szczególności zajęć
> dydaktycznych na terenie poligonu przy ul. Skrzetuskiego i ul. Weteranów
> (dawnej strzelnicy wojskowej), w tym:
> 
> 
> 
> - ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy szkoły z przedmiotu "Taktyka
> Zwalczania Pożarów", "Taktyka Działań Ratowniczych", "Fizykochemia spalania
> i środki gaśnicze", "Wyposażenie techniczne"
> 
> - ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla specjalistycznych grup ratowniczych
> PSP,
> 
> - pokazów, wystaw sprzętu pożarniczego podczas organizacji konferencji,
> seminariów, imprez sportowych itp.
> 
> 
> 
> Uprzejmie informuję, że na terenie poligonu (dawnej strzelnicy wojskowej)
> zaplanowano następujące działania:
> 
> - ogrodzenie całego terenu poligonu,
> 
> - opracowanie koncepcji ośrodka szkolenia kierowców pojazdów
> uprzywilejowanych zgodnie z zadaniem postawionym CS PSP przez Komendę
> Główną PSP w "Programioe rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na lata
> 2015-2020".
> 
> 
> 
> Z wyrazami szacunku.
> 
> 
> 
> 
> 
> st. bryg. Paweł Frątczak
> 
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> rzecznik prasowy Komendanta Głównego
> 
> Państwowej Straży Pożarnej
> 
> (22) 523 39 46
> 
> e-mail: pfratczak@kgpsp.gov.pl
> 
> 
> 

Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl> 27 września 2016 22:49
Do: 4101.przetargi@wp.mil.pl

Jednostka Wojskowa 4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec,  Dowódca Jednostki Wojskowej 4101, 

Pan płk Wiesław KUKUŁA

Szef Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Zapytanie prasowe 

Uprzejmie zapytuję Pana Pułkownika czy posiada zamiar  wykorzystania na cele obrony terytorialnej 
 unikalnej, 300 metrowej, powojskowej strzelnicy snajperskiej znajdującej się przy ulicy Kawodrzańskiej 
98 w Częstochowie.

w załączeniu korespondencja mailowa 

Redaktor Naczelny 

Portalu PSUS.INFO

Paweł Lechowski

e-mail: pawel@lechowski.com.pl
tel. 512294763
ul. Waszyngtona 61/63
42-217 Częstochowa
nr w rej dzienników i czasopism: 574

2 strzelnica 1 megawypas.pdf

3 E-usługi dla mieszkańców Częstochowy.pdf
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---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<
Data: 12 lutego 2016 15:26
Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Rzecznik MSWIA >rzecznik@mswia.gov.pl<
Data: 10 lutego 2016 13:19
Temat: ODP: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>

Panie Redaktorze,
informujemy, że Pańskie uwagi zostały przekazane właściwemu w tej sprawie Departamentowi MSWiA 
(Departamentowi Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego), a także Rzecznikowi Prasowemu Komendanta 
Głównego PSP.

Z poważaniem
Wydział Prasowy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 601 44 27  |  fax +48 22 601 45 24
mswia.gov.pl  |  rzecznik@mswia.gov.pl

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: Paweł Lechowski [mailto:pawel.lechowski@zuus.pl]
Wysłano: Pn 2016-02-08 23:24
Do: biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl; Rzecznik MSWIA

Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica

Szanowni Państwo

Przesyłam korespondencję mailową w sprawie wykorzystania strzelnicy
terenowej 300 m w jej pierwotnej funkcji.
Uważam, że jest to zagadnienie  na tyle istotne dla naszej obronności, ze
powinno dojść do spotkania wszystkich zainteresowanych stron:

MON
przedstawicieli stowarzyszeń proobronnych
Klub Strzelecki AZS z Częstochowy
MSWiA
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy

serdecznie pozdrawiam

Paweł Lechowski
dziennikarz śledczy

www.psus.info
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---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Re: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>

Szanowny Panie Rzeczniku

Uprzejmie dziękuję za informację.
Proszę mi odpowiedzieć czy planowane jest udostępnienie strzelnicy
terenowej 300 m, która znajduje się na dzisiaj
w stanie funkcjonalnym i jest w waszej dyspozycji,innym podmiotom
zainteresowanym szkoleniem strzeleckim, mam na myśli np. klub strzelecki
AZS z Częstochowy oraz stowarzyszenia proobronne współpracujące z MON?

Czy planowany ośrodek  szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie
spowoduje zniszczenia infrastruktury terenowej (wały ziemne)?

Czy możliwe jest pogodzenie waszej koncepcji z dotychczasową, pierwotną
funkcją strzelnicy ziemnej?

Serdecznie pozdrawiam

Paweł Lechowski
dziennikarz śledczy
www.psus.info

W dniu 8 lutego 2016 14:01 użytkownik pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>
napisał:

> Szanowny Panie.
> 
> 
> 
> W odpowiedzi na Pana zapytanie z 22 stycznia 2016 roku w sprawie działań
> prowadzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie uprzejmie
> informuję, że:
> 
> 
> 
> W związku z realizacją szeregu zadań statutowych, a w szczególności zajęć
> dydaktycznych na terenie poligonu przy ul. Skrzetuskiego i ul. Weteranów
> (dawnej strzelnicy wojskowej), w tym:
> 
> 
> 
> - ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy szkoły z przedmiotu "Taktyka
> Zwalczania Pożarów", "Taktyka Działań Ratowniczych", "Fizykochemia spalania
> i środki gaśnicze", "Wyposażenie techniczne"
> 
> - ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla specjalistycznych grup ratowniczych
> PSP,
> 
> - pokazów, wystaw sprzętu pożarniczego podczas organizacji konferencji,
> seminariów, imprez sportowych itp.
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> 
> 
> 
> Uprzejmie informuję, że na terenie poligonu (dawnej strzelnicy wojskowej)
> zaplanowano następujące działania:
> 
> - ogrodzenie całego terenu poligonu,
> 
> - opracowanie koncepcji ośrodka szkolenia kierowców pojazdów
> uprzywilejowanych zgodnie z zadaniem postawionym CS PSP przez Komendę
> Główną PSP w "Programioe rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na lata
> 2015-2020".
> 
> 
> 
> Z wyrazami szacunku.
> 
> 
> 
> 
> 
> st. bryg. Paweł Frątczak
> 
> rzecznik prasowy Komendanta Głównego
> 
> Państwowej Straży Pożarnej
> 
> (22) 523 39 46
> 
> e-mail: pfratczak@kgpsp.gov.pl
> 
> 
> 

13 załączników
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cz.p.o. Rzecznik Prasowy MON
Katarzyna Jakubowska
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

Mamy w Częstochowie obiekt 300 m strzelnicy leżący na terenie byłej JW 27 pułku piechoty (II RP). Strzelnica ta 
mogłaby dalej dobrze służyć ludziom w wychowaniu obronnym  i szkoleniu strzeleckim. Klub strzelecki AZS o 50 letniej 
tradycji, posiadający takich zawodników jak Alicja Ziaja (mistrzyni strzelectwa snajperskiego) jest zainteresowany 
dalszym wykorzystywaniem tego terenu na cele proobronne i sportowe  (tel. do prezesa p. Pawła Matyji  660457910) . 
Zainteresowana strzelnicą jest także  działająca w naszym mieście  Jednostka Strzelecka "Warszyc" (  Bartłomiej 
Górniak, dowódca Jednostki Strzeleckiej tel. 514726473). 

W tej sprawie wysłałem zapytanie do Pana  płk Wiesław KUKUŁY Szefa Dowództwa Wojsk Obrony 
Terytorialnej ale nie uzyskałem odpowiedzi. 

Uprzejmie proszę o przesłanie stanowiska MON w sprawie wykorzystania powojskowej 300 m 
strzelnicy na cele proobronne i sportowe. Nadmieniam, że informacje dodatkowe znajdują się w 
posiadaniu osób zainteresowanych w sprawie, do których udostępniam kontakt 
telefoniczny/mailowy.

Pozwoli to panu Ministrowi Antoniemu Maciarewiczowi wyrobić sobie opinię w tej sprawie. 

Zamierzam się zapytać Pana Ministra Obrony (w trybie informacji publicznej)  czy planuje 
wykorzystanie tego obiektu w ramach koncepcji rozbudowy wojsk Obrony Terytorialnej lub innej 
koncepcji proobronnej. 

Serdecznie pozdrawiam 

Paweł Lechowski 

Redaktor Naczelny Portalu 

PSUS.info  

e-mail: pawel@lechowski.com.pl; pawel.lechowski@zuus.pl

tel. 512294763
ul. Waszyngtona 61/63
42-217 Częstochowa

Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl> 6 listopada 2016 14:26
Do: newsroom@mon.gov.pl, Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>, biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl, pfratczak 
<pfratczak@kgpsp.gov.pl>, bartekgorniak82@gmail.com

-------
--- 

Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<
Data: 27 września 2016 22:49
Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: 4101.przetargi@wp.mil.pl

Jednostka Wojskowa 4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec,  Dowódca Jednostki Wojskowej 4101, 

Pan płk Wiesław KUKUŁA

Szef Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej
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Zapytanie prasowe 

Uprzejmie zapytuję Pana Pułkownika czy posiada zamiar  wykorzystania na cele obrony terytorialnej 
 unikalnej, 300 metrowej, powojskowej strzelnicy snajperskiej znajdującej się przy ulicy Kawodrzańskiej 
98 w Częstochowie.

w załączeniu korespondencja mailowa 

Redaktor Naczelny 

Portalu PSUS.INFO

Paweł Lechowski

e-mail: pawel@lechowski.com.pl
tel. 512294763
ul. Waszyngtona 61/63
42-217 Częstochowa
nr w rej dzienników i czasopism: 574

2 strzelnica 1 megawypas.pdf

3 E-usługi dla mieszkańców Częstochowy.pdf

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<
Data: 12 lutego 2016 15:26

Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Rzecznik MSWIA >rzecznik@mswia.gov.pl<
Data: 10 lutego 2016 13:19
Temat: ODP: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>

Panie Redaktorze,
informujemy, że Pańskie uwagi zostały przekazane właściwemu w tej sprawie Departamentowi MSWiA 
(Departamentowi Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego), a także Rzecznikowi Prasowemu Komendanta 
Głównego PSP.

Z poważaniem
Wydział Prasowy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
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tel. +48 22 601 44 27  |  fax +48 22 601 45 24
mswia.gov.pl  |  rzecznik@mswia.gov.pl

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: Paweł Lechowski [mailto:pawel.lechowski@zuus.pl]
Wysłano: Pn 2016-02-08 23:24
Do: biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl; Rzecznik MSWIA

Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica

Szanowni Państwo

Przesyłam korespondencję mailową w sprawie wykorzystania strzelnicy
terenowej 300 m w jej pierwotnej funkcji.
Uważam, że jest to zagadnienie  na tyle istotne dla naszej obronności, ze
powinno dojść do spotkania wszystkich zainteresowanych stron:

MON
przedstawicieli stowarzyszeń proobronnych
Klub Strzelecki AZS z Częstochowy
MSWiA
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy

serdecznie pozdrawiam

Paweł Lechowski
dziennikarz śledczy

www.psus.info

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Fwd: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: Paweł Matyja <pmatyja@eranet.pl>

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl>
Data: 8 lutego 2016 23:05
Temat: Re: Częstochowa, powojskowa strzelnica
Do: pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>

Szanowny Panie Rzeczniku

Uprzejmie dziękuję za informację.
Proszę mi odpowiedzieć czy planowane jest udostępnienie strzelnicy
terenowej 300 m, która znajduje się na dzisiaj
w stanie funkcjonalnym i jest w waszej dyspozycji,innym podmiotom
zainteresowanym szkoleniem strzeleckim, mam na myśli np. klub strzelecki
AZS z Częstochowy oraz stowarzyszenia proobronne współpracujące z MON?

Czy planowany ośrodek  szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie
spowoduje zniszczenia infrastruktury terenowej (wały ziemne)?

Czy możliwe jest pogodzenie waszej koncepcji z dotychczasową, pierwotną
funkcją strzelnicy ziemnej?

Serdecznie pozdrawiam
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Paweł Lechowski
dziennikarz śledczy
www.psus.info

W dniu 8 lutego 2016 14:01 użytkownik pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>
napisał:

> Szanowny Panie.
> 
> 
> 
> W odpowiedzi na Pana zapytanie z 22 stycznia 2016 roku w sprawie działań
> prowadzonych na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie uprzejmie
> informuję, że:
> 
> 
> 
> W związku z realizacją szeregu zadań statutowych, a w szczególności zajęć
> dydaktycznych na terenie poligonu przy ul. Skrzetuskiego i ul. Weteranów
> (dawnej strzelnicy wojskowej), w tym:
> 
> 
> 
> - ćwiczeń praktycznych dla słuchaczy szkoły z przedmiotu "Taktyka
> Zwalczania Pożarów", "Taktyka Działań Ratowniczych", "Fizykochemia spalania
> i środki gaśnicze", "Wyposażenie techniczne"
> 
> - ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych dla specjalistycznych grup ratowniczych
> PSP,
> 
> - pokazów, wystaw sprzętu pożarniczego podczas organizacji konferencji,
> seminariów, imprez sportowych itp.
> 
> 
> 
> Uprzejmie informuję, że na terenie poligonu (dawnej strzelnicy wojskowej)
> zaplanowano następujące działania:
> 
> - ogrodzenie całego terenu poligonu,
> 
> - opracowanie koncepcji ośrodka szkolenia kierowców pojazdów
> uprzywilejowanych zgodnie z zadaniem postawionym CS PSP przez Komendę
> Główną PSP w "Programioe rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na lata
> 2015-2020".
> 
> 
> 
> Z wyrazami szacunku.
> 
> 
> 
> 
> 
> st. bryg. Paweł Frątczak
> 
> rzecznik prasowy Komendanta Głównego
> 
> Państwowej Straży Pożarnej
> 
> (22) 523 39 46
> 
> e-mail: pfratczak@kgpsp.gov.pl
> 
> 
> 
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Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 6 listopada 2016 14:26
Do: pawel.lechowski@zuus.pl

Delivery to the following recipient failed permanently:

pfratczak@kgpsp.gov.pl

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain kgpsp.gov.pl by 
mail.kgpsp.gov.pl. [82.177.8.140].

The error that the other server returned was:
552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit

----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=zuus-pl.20150623.gappssmtp.com; s=20150623;
        h=mime-version:in-reply-to:references:from:date:message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=B3YhuESihyswx1dd3VkSbOKUWU/8c1LebccwezcuCJ9SYyLaFyECOJbMDxHkvxm5JS
         I/8XOQh6cwqCi6ltJyuMS+J+Krv6vxS3BY5mmTXq7tZgdbJ4QG3EBst2Jn1/O2KyFtV5
         XcnESPp+J/jsXBSJ4m3yw6RxUP1shtZUbYPS4Uv82YKNLIMYBufb6qTCb5bWif+QnCNC
         nEe0I/PB2lctU8x/prcQwXyaGgep9bDS8s3zU8gBN0wnCxtggsIGiWyG88B1oF6qynag
         xH5gW8+C+rn72J0ZpPsfvzCQWRh5LI1BsmvOoa8ExhcHm/HoUSfyZ+4oWB+JdckyK23m
         3N7g==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=1e100.net; s=20130820;
        h=x-gm-message-state:mime-version:in-reply-to:references:from:date
         :message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=RPbledh2DNAhGIfyBh3Ihsag8kJdhUpKfOyarOmt8IOQJTHcrHGoLXFrDWykhJCOUA
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         woywScjxbL+23JrdruGa66+aC79jt3vqbp36kbmJXnZKrDAfqiJLDZbYioGXy90I86Tz
         0vV1ZBB775NJIfvoqYK7gxt7BGqL2zluadPjtZ66KE0CdPBlFCTuII4VyBR6oYFXSS72
         mfVvkIwo8KKkCu2noO+yGjmVpB96ZZJNJamv09RxKPppmNM860XmLohhmo8er9/cQVor
         cZT48v07XU6TlSvVixTpTtq0kkn+Xy8hSn37vk0/6Td4+vkpiKE26c0mBXSqFN1s4uDv
         IGTg==
X-Gm-Message-State: 
ABUngveTSQ9OtlLADwGe1zb0tHa67MVtNqz8cORRAQu/Tlux7nqOSb/t0dtLle9DxdBFablZYKM+6HIZTRHNuQ==
X-Received: by 10.31.166.208 with SMTP id p199mr929560vke.145.1478438771633;
  Sun, 06 Nov 2016 05:26:11 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.103.100.7 with HTTP; Sun, 6 Nov 2016 05:26:09 -0800 (PST)
X-Originating-IP: [83.17.141.242]
In-Reply-To: <CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
References: <000301d16270$d1a6be00$74f43a00$@gov.pl> <CAOzoy+KUz2WAw4vrpEOywqYZSMn-
1VjodLhBAhXEexuram86Rg@mail.gmail.com>
 < CAOzoy+K7KhT4-pDb7dq3OtMEapVab5zAykODgMTSj1-H==LWzw@mail.gmail.com>
 < CAOzoy++TRKoFbkwEFquF=xRkUdCRtpfEgHSYMY6dG2CRSmySLQ@mail.gmail.com>
 < 0964923D8C6BBF4B8257BE79CF57AFEB0111392E@EX07.centrala.mswia.gov.pl>
 < CAOzoy++=Bjcngcf3VEFqpbihSeQDKhuNrXo3LdDNr99z7+fepw@mail.gmail.com> 
<CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
From: =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Lechowski?= <pawel.lechowski@zuus.pl>
Date: Sun, 6 Nov 2016 14:26:09 +0100
Message-ID: <CAOzoy+LYo9VRd7+bU9p57+S=OCZ_xzHzND5fPDHqcABjx6YjUA@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?Fwd=3A_Cz=C4=99stochowa=2C_powojskowa_strzelnica?=
To: newsroom@mon.gov.pl, =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Matyja?= <pmatyja@eranet.pl>,

biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl, pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>,
bartekgorniak82@gmail.com

Content-Type: multipart/mixed; boundary=001a11416fbcd0fbea0540a1d94a

cz.p.o. Rzecznik Prasowy MON

    - [image: zmniejsz czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: rozmiar pierwotny] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: powiększ czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>

Katarzyna Jakubowska
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

Mamy w Częstochowie obiekt 300 m strzelnicy leżący na terenie byłej JW 27
pułku piechoty (II RP). Strzelnica ta mogłaby dalej dobrze służyć ludziom w
wychowaniu obronnym  i szkoleniu strzeleckim. Klub strzelecki AZS o 50
letniej tradycji, posiadający takich zawodników jak Alicja Ziaja (mistrzyni
strzelectwa snajperskiego) jest zainteresowany dalszym wykorzystywaniem
tego terenu na cele proobronne i sportowe  (tel. do prezesa p. Pawła Matyji
  660457910) . Zainteresowana strzelnicą jest także  działająca w naszym
mieście  Jednostka Strzelecka "Warszyc" (  Bartłomiej Górniak, dowódca
Jednostki Strzeleckiej tel. 514726473).

W tej sprawie wysłałem zapytanie do Pana  płk Wiesław KUKUŁY *Szefa
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ale nie uzyskałem odpowiedzi. *

*Uprzejmie proszę o przesłanie stanowiska MON w sprawie wykorzystania
powojskowej 300 m strzelnicy na cele proobronne i sportowe. Nadmieniam, że
informacje dodatkowe znajdują się w posiadaniu osób zainteresowanych w
sprawie, do których udostępniam kontakt telefoniczny/mailowy.*

*Pozwoli to panu Ministrowi Antoniemu Maciarewiczowi wyrobić sobie opinię w
tej sprawie. *

*Zamierzam się zapytać Pana Ministra Obrony (w trybie informacji
publicznej)  czy planuje wykorzystanie tego obiektu w ramach koncepcji
rozbudowy wojsk Obrony Terytorialnej lub innej koncepcji proobronnej. *

*Serdecznie pozdrawiam *

*Paweł Lechowski *
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*Redaktor Naczelny Portalu *

*PSUS.info  *

  e-mail: pawel@lechowski.com.pl; pawel.lechowski@zuus.pl
tel. 512294763
ul. Waszyngtona 61/63
42-217 Częstochowa

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

----- Message truncated -----

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 6 listopada 2016 14:28
Do: pawel.lechowski@zuus.pl

Delivery to the following recipient failed permanently:

newsroom@mon.gov.pl

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain mon.gov.pl by 
poczta.mon.gov.pl. [91.208.93.198].

The error that the other server returned was:
552 5.3.4 Message size exceeds fixed maximum message size

----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=zuus-pl.20150623.gappssmtp.com; s=20150623;
        h=mime-version:in-reply-to:references:from:date:message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=B3YhuESihyswx1dd3VkSbOKUWU/8c1LebccwezcuCJ9SYyLaFyECOJbMDxHkvxm5JS
         I/8XOQh6cwqCi6ltJyuMS+J+Krv6vxS3BY5mmTXq7tZgdbJ4QG3EBst2Jn1/O2KyFtV5
         XcnESPp+J/jsXBSJ4m3yw6RxUP1shtZUbYPS4Uv82YKNLIMYBufb6qTCb5bWif+QnCNC
         nEe0I/PB2lctU8x/prcQwXyaGgep9bDS8s3zU8gBN0wnCxtggsIGiWyG88B1oF6qynag
         xH5gW8+C+rn72J0ZpPsfvzCQWRh5LI1BsmvOoa8ExhcHm/HoUSfyZ+4oWB+JdckyK23m
         3N7g==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=1e100.net; s=20130820;
        h=x-gm-message-state:mime-version:in-reply-to:references:from:date
         :message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=JHUiUESVHsdILmc9sbdixZW0F4JW9Nf+yeC/OZK99JWHdFIgEaMO8gcjB8U7oqTuBI
         El3nPR4AMVBKvZl3CI/r1XQrhwyh1HYU5AcO+d9/O/zyugZ0NXfkDAt4rou7vHjoHMrf
         VjAH/a6e7qJGDUfTBIrWrptog8ZCG5fXVrAhzepflCbnV1oZlshTqRu9rYTjkhGVUN2N
         4BGjKwc6boaCIbu3zjCMbYFPPW1aJbmTyiJpt/ZH2rkx2qaaIwweniynzbzvVzIyoNRh
         lYwBxFeBdm+q5+zos3/RZHHb2U9mYb41v8mSlFu9TsX1K/FPDX8Goxv9ThSXP3CC6LyH
         s9+w==
X-Gm-Message-State: 
ABUngvf+Fk6kL1/TzEfjiYOdYOl516urRrasNuwRlxo3jE+lJbxgduBFyEW6iHFV3//3z1BBA/XEvOZ9reGYtg==
X-Received: by 10.31.166.208 with SMTP id p199mr929560vke.145.1478438771633;
  Sun, 06 Nov 2016 05:26:11 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.103.100.7 with HTTP; Sun, 6 Nov 2016 05:26:09 -0800 (PST)
X-Originating-IP: [83.17.141.242]
In-Reply-To: <CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
References: <000301d16270$d1a6be00$74f43a00$@gov.pl> <CAOzoy+KUz2WAw4vrpEOywqYZSMn-
1VjodLhBAhXEexuram86Rg@mail.gmail.com>
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 < CAOzoy+K7KhT4-pDb7dq3OtMEapVab5zAykODgMTSj1-H==LWzw@mail.gmail.com>
 < CAOzoy++TRKoFbkwEFquF=xRkUdCRtpfEgHSYMY6dG2CRSmySLQ@mail.gmail.com>
 < 0964923D8C6BBF4B8257BE79CF57AFEB0111392E@EX07.centrala.mswia.gov.pl>
 < CAOzoy++=Bjcngcf3VEFqpbihSeQDKhuNrXo3LdDNr99z7+fepw@mail.gmail.com> 
<CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
From: =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Lechowski?= <pawel.lechowski@zuus.pl>
Date: Sun, 6 Nov 2016 14:26:09 +0100
Message-ID: <CAOzoy+LYo9VRd7+bU9p57+S=OCZ_xzHzND5fPDHqcABjx6YjUA@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?Fwd=3A_Cz=C4=99stochowa=2C_powojskowa_strzelnica?=
To: newsroom@mon.gov.pl, =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Matyja?= <pmatyja@eranet.pl>,

biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl, pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>,
bartekgorniak82@gmail.com

Content-Type: multipart/mixed; boundary=001a11416fbcd0fbea0540a1d94a

cz.p.o. Rzecznik Prasowy MON

    - [image: zmniejsz czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: rozmiar pierwotny] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: powiększ czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>

Katarzyna Jakubowska
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

Mamy w Częstochowie obiekt 300 m strzelnicy leżący na terenie byłej JW 27
pułku piechoty (II RP). Strzelnica ta mogłaby dalej dobrze służyć ludziom w
wychowaniu obronnym  i szkoleniu strzeleckim. Klub strzelecki AZS o 50
letniej tradycji, posiadający takich zawodników jak Alicja Ziaja (mistrzyni
strzelectwa snajperskiego) jest zainteresowany dalszym wykorzystywaniem
tego terenu na cele proobronne i sportowe  (tel. do prezesa p. Pawła Matyji
  660457910) . Zainteresowana strzelnicą jest także  działająca w naszym
mieście  Jednostka Strzelecka "Warszyc" (  Bartłomiej Górniak, dowódca
Jednostki Strzeleckiej tel. 514726473).

W tej sprawie wysłałem zapytanie do Pana  płk Wiesław KUKUŁY *Szefa
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ale nie uzyskałem odpowiedzi. *

*Uprzejmie proszę o przesłanie stanowiska MON w sprawie wykorzystania
powojskowej 300 m strzelnicy na cele proobronne i sportowe. Nadmieniam, że
informacje dodatkowe znajdują się w posiadaniu osób zainteresowanych w
sprawie, do których udostępniam kontakt telefoniczny/mailowy.*

*Pozwoli to panu Ministrowi Antoniemu Maciarewiczowi wyrobić sobie opinię w
tej sprawie. *

*Zamierzam się zapytać Pana Ministra Obrony (w trybie informacji
publicznej)  czy planuje wykorzystanie tego obiektu w ramach koncepcji
rozbudowy wojsk Obrony Terytorialnej lub innej koncepcji proobronnej. *

*Serdecznie pozdrawiam *

*Paweł Lechowski *

*Redaktor Naczelny Portalu *

*PSUS.info  *

 e-mail: pawel@lechowski.com.pl; pawel.lechowski@zuus.pl
tel. 512294763
ul. Waszyngtona 61/63
42-217 Częstochowa
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---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

----- Message truncated -----

Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl> 6 listopada 2016 14:38
Do: 4101.sekretariat@wp.mil.pl

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Mail Delivery Subsystem >daemon@googlemail.com-mailer<
Data: 6 listopada 2016 14:28
Temat: Delivery Status Notification (Failure)
Do: pawel.lechowski@zuus.pl

Delivery to the following recipient failed permanently:

newsroom@mon.gov.pl

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain mon.gov.pl by 
poczta.mon.gov.pl. [91.208.93.198].

The error that the other server returned was:
552 5.3.4 Message size exceeds fixed maximum message size

----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=zuus-pl.20150623.gappssmtp.com; s=20150623;
        h=mime-version:in-reply-to:references:from:date:message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=B3YhuESihyswx1dd3VkSbOKUWU/8c1LebccwezcuCJ9SYyLaFyECOJbMDxHkvxm5JS
         I/8XOQh6cwqCi6ltJyuMS+J+Krv6vxS3BY5mmTXq7tZgdbJ4QG3EBst2Jn1/O2KyFtV5
         XcnESPp+J/jsXBSJ4m3yw6RxUP1shtZUbYPS4Uv82YKNLIMYBufb6qTCb5bWif+QnCNC
         nEe0I/PB2lctU8x/prcQwXyaGgep9bDS8s3zU8gBN0wnCxtggsIGiWyG88B1oF6qynag
         xH5gW8+C+rn72J0ZpPsfvzCQWRh5LI1BsmvOoa8ExhcHm/HoUSfyZ+4oWB+JdckyK23m
         3N7g==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=1e100.net; s=20130820;
        h=x-gm-message-state:mime-version:in-reply-to:references:from:date
         :message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=JHUiUESVHsdILmc9sbdixZW0F4JW9Nf+yeC/OZK99JWHdFIgEaMO8gcjB8U7oqTuBI
         El3nPR4AMVBKvZl3CI/r1XQrhwyh1HYU5AcO+d9/O/zyugZ0NXfkDAt4rou7vHjoHMrf
         VjAH/a6e7qJGDUfTBIrWrptog8ZCG5fXVrAhzepflCbnV1oZlshTqRu9rYTjkhGVUN2N
          4BGjKwc6boaCIbu3zjCMbYFPPW1aJbmTyiJpt/ZH2rkx2qaaIwweniynzbzvVzIyoNRh
         lYwBxFeBdm+q5+zos3/RZHHb2U9mYb41v8mSlFu9TsX1K/FPDX8Goxv9ThSXP3CC6LyH
         s9+w==
X-Gm-Message-State: 
ABUngvf+Fk6kL1/TzEfjiYOdYOl516urRrasNuwRlxo3jE+lJbxgduBFyEW6iHFV3//3z1BBA/XEvOZ9reGYtg==
X-Received: by 10.31.166.208 with SMTP id p199mr929560vke.145.1478438771633;
  Sun, 06 Nov 2016 05:26:11 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.103.100.7 with HTTP; Sun, 6 Nov 2016 05:26:09 -0800 (PST)
X-Originating-IP: [83.17.141.242]
In-Reply-To: <CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
References: <000301d16270$d1a6be00$74f43a00$@gov.pl> <CAOzoy+KUz2WAw4vrpEOywqYZSMn-
1VjodLhBAhXEexuram86Rg@mail.gmail.com>
 < CAOzoy+K7KhT4-pDb7dq3OtMEapVab5zAykODgMTSj1-H==LWzw@mail.gmail.com>
 < CAOzoy++TRKoFbkwEFquF=xRkUdCRtpfEgHSYMY6dG2CRSmySLQ@mail.gmail.com>
 < 0964923D8C6BBF4B8257BE79CF57AFEB0111392E@EX07.centrala.mswia.gov.pl>
 < CAOzoy++=Bjcngcf3VEFqpbihSeQDKhuNrXo3LdDNr99z7+fepw@mail.gmail.com> 
<CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
From: =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Lechowski?= <pawel.lechowski@zuus.pl>
Date: Sun, 6 Nov 2016 14:26:09 +0100
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Message-ID: <CAOzoy+LYo9VRd7+bU9p57+S=OCZ_xzHzND5fPDHqcABjx6YjUA@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?Fwd=3A_Cz=C4=99stochowa=2C_powojskowa_strzelnica?=
To: newsroom@mon.gov.pl, =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Matyja?= <pmatyja@eranet.pl>,

biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl, pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>,
bartekgorniak82@gmail.com

Content-Type: multipart/mixed; boundary=001a11416fbcd0fbea0540a1d94a

cz.p.o. Rzecznik Prasowy MON

    - [image: zmniejsz czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: rozmiar pierwotny] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: powiększ czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>

Katarzyna Jakubowska
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

Mamy w Częstochowie obiekt 300 m strzelnicy leżący na terenie byłej JW 27
pułku piechoty (II RP). Strzelnica ta mogłaby dalej dobrze służyć ludziom w
wychowaniu obronnym  i szkoleniu strzeleckim. Klub strzelecki AZS o 50
letniej tradycji, posiadający takich zawodników jak Alicja Ziaja (mistrzyni
strzelectwa snajperskiego) jest zainteresowany dalszym wykorzystywaniem
tego terenu na cele proobronne i sportowe  (tel. do prezesa p. Pawła Matyji
  660457910) . Zainteresowana strzelnicą jest także  działająca w naszym
mieście  Jednostka Strzelecka "Warszyc" (  Bartłomiej Górniak, dowódca
Jednostki Strzeleckiej tel. 514726473).

W tej sprawie wysłałem zapytanie do Pana  płk Wiesław KUKUŁY *Szefa
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ale nie uzyskałem odpowiedzi. *

*Uprzejmie proszę o przesłanie stanowiska MON w sprawie wykorzystania
powojskowej 300 m strzelnicy na cele proobronne i sportowe. Nadmieniam, że
informacje dodatkowe znajdują się w posiadaniu osób zainteresowanych w
sprawie, do których udostępniam kontakt telefoniczny/mailowy.*

*Pozwoli to panu Ministrowi Antoniemu Maciarewiczowi wyrobić sobie opinię w
tej sprawie. *

*Zamierzam się zapytać Pana Ministra Obrony (w trybie informacji
publicznej)  czy planuje wykorzystanie tego obiektu w ramach koncepcji
rozbudowy wojsk Obrony Terytorialnej lub innej koncepcji proobronnej. *

*Serdecznie pozdrawiam *

*Paweł Lechowski *

*Redaktor Naczelny Portalu *

*PSUS.info  *

 e-mail: pawel@lechowski.com.pl; pawel.lechowski@zuus.pl
tel. 512294763
ul. Waszyngtona 61/63
42-217 Częstochowa

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

----- Message truncated -----
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Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl> 6 listopada 2016 14:46
Do: 4101.sekretariat@wp.mil.pl

W dniu 6 listopada 2016 14:38 użytkownik Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<  napisał:

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Mail Delivery Subsystem >daemon@googlemail.com-mailer<
Data: 6 listopada 2016 14:28
Temat: Delivery Status Notification (Failure)
Do: pawel.lechowski@zuus.pl

Delivery to the following recipient failed permanently:

newsroom@mon.gov.pl

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain mon.gov.pl by 
poczta.mon.gov.pl. [91.208.93.198].

The error that the other server returned was:
552 5.3.4 Message size exceeds fixed maximum message size

----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=zuus-pl.20150623.gappssmtp.com; s=20150623;
        h=mime-version:in-reply-to:references:from:date:message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=B3YhuESihyswx1dd3VkSbOKUWU/8c1LebccwezcuCJ9SYyLaFyECOJbMDxHkvxm5JS
         I/8XOQh6cwqCi6ltJyuMS+J+Krv6vxS3BY5mmTXq7tZgdbJ4QG3EBst2Jn1/O2KyFtV5
         XcnESPp+J/jsXBSJ4m3yw6RxUP1shtZUbYPS4Uv82YKNLIMYBufb6qTCb5bWif+QnCNC
         nEe0I/PB2lctU8x/prcQwXyaGgep9bDS8s3zU8gBN0wnCxtggsIGiWyG88B1oF6qynag
         xH5gW8+C+rn72J0ZpPsfvzCQWRh5LI1BsmvOoa8ExhcHm/HoUSfyZ+4oWB+JdckyK23m
         3N7g==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=1e100.net; s=20130820;
        h=x-gm-message-state:mime-version:in-reply-to:references:from:date
         :message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=JHUiUESVHsdILmc9sbdixZW0F4JW9Nf+yeC/OZK99JWHdFIgEaMO8gcjB8U7oqTuBI
         El3nPR4AMVBKvZl3CI/r1XQrhwyh1HYU5AcO+d9/O/zyugZ0NXfkDAt4rou7vHjoHMrf
         VjAH/a6e7qJGDUfTBIrWrptog8ZCG5fXVrAhzepflCbnV1oZlshTqRu9rYTjkhGVUN2N
         4BGjKwc6boaCIbu3zjCMbYFPPW1aJbmTyiJpt/ZH2rkx2qaaIwweniynzbzvVzIyoNRh
         lYwBxFeBdm+q5+zos3/RZHHb2U9mYb41v8mSlFu9TsX1K/FPDX8Goxv9ThSXP3CC6LyH
         s9+w==
X-Gm-Message-State: 
ABUngvf+Fk6kL1/TzEfjiYOdYOl516urRrasNuwRlxo3jE+lJbxgduBFyEW6iHFV3//3z1BBA/XEvOZ9reGYtg==
X-Received: by 10.31.166.208 with SMTP id p199mr929560vke.145.1478438771633;
  Sun, 06 Nov 2016 05:26:11 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.103.100.7 with HTTP; Sun, 6 Nov 2016 05:26:09 -0800 (PST)
X-Originating-IP: [83.17.141.242]
In-Reply-To: <CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
References: <000301d16270$d1a6be00$74f43a00$@gov.pl> <CAOzoy+KUz2WAw4vrpEOywqYZSMn-
1VjodLhBAhXEexuram86Rg@mail.gmail.com>
 < CAOzoy+K7KhT4-pDb7dq3OtMEapVab5zAykODgMTSj1-H==LWzw@mail.gmail.com>
 < CAOzoy++TRKoFbkwEFquF=xRkUdCRtpfEgHSYMY6dG2CRSmySLQ@mail.gmail.com>
 < 0964923D8C6BBF4B8257BE79CF57AFEB0111392E@EX07.centrala.mswia.gov.pl>
 < CAOzoy++=Bjcngcf3VEFqpbihSeQDKhuNrXo3LdDNr99z7+fepw@mail.gmail.com> 
<CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
From: =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Lechowski?= <pawel.lechowski@zuus.pl>
Date: Sun, 6 Nov 2016 14:26:09 +0100
Message-ID: <CAOzoy+LYo9VRd7+bU9p57+S=OCZ_xzHzND5fPDHqcABjx6YjUA@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?Fwd=3A_Cz=C4=99stochowa=2C_powojskowa_strzelnica?=

Strona 30 z 34ZUUS.pl (poczta) - Częstochowa, powojskowa strzelnica

2017-12-09https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9b88afb28b&jsver=W3HOfpJmZ38.pl.&...



To: newsroom@mon.gov.pl, =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Matyja?= <pmatyja@eranet.pl>,
biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl, pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>,
bartekgorniak82@gmail.com

Content-Type: multipart/mixed; boundary=001a11416fbcd0fbea0540a1d94a

cz.p.o. Rzecznik Prasowy MON

    - [image: zmniejsz czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: rozmiar pierwotny] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: powiększ czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>

Katarzyna Jakubowska
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

Mamy w Częstochowie obiekt 300 m strzelnicy leżący na terenie byłej JW 27
pułku piechoty (II RP). Strzelnica ta mogłaby dalej dobrze służyć ludziom w
wychowaniu obronnym  i szkoleniu strzeleckim. Klub strzelecki AZS o 50
letniej tradycji, posiadający takich zawodników jak Alicja Ziaja (mistrzyni
strzelectwa snajperskiego) jest zainteresowany dalszym wykorzystywaniem
tego terenu na cele proobronne i sportowe  (tel. do prezesa p. Pawła Matyji
  660457910) . Zainteresowana strzelnicą jest także  działająca w naszym
mieście  Jednostka Strzelecka "Warszyc" (  Bartłomiej Górniak, dowódca
Jednostki Strzeleckiej tel. 514726473).

W tej sprawie wysłałem zapytanie do Pana  płk Wiesław KUKUŁY *Szefa
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ale nie uzyskałem odpowiedzi. *

*Uprzejmie proszę o przesłanie stanowiska MON w sprawie wykorzystania
powojskowej 300 m strzelnicy na cele proobronne i sportowe. Nadmieniam, że
informacje dodatkowe znajdują się w posiadaniu osób zainteresowanych w
sprawie, do których udostępniam kontakt telefoniczny/mailowy.*

*Pozwoli to panu Ministrowi Antoniemu Maciarewiczowi wyrobić sobie opinię w
tej sprawie. *

*Zamierzam się zapytać Pana Ministra Obrony (w trybie informacji
publicznej)  czy planuje wykorzystanie tego obiektu w ramach koncepcji
rozbudowy wojsk Obrony Terytorialnej lub innej koncepcji proobronnej. *

*Serdecznie pozdrawiam *

*Paweł Lechowski *

*Redaktor Naczelny Portalu *

*PSUS.info  *

 e-mail: pawel@lechowski.com.pl; pawel.lechowski@zuus.pl
tel. 512294763
ul. Waszyngtona 61/63
42-217 Częstochowa

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

----- Message truncated -----
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Paweł Lechowski <pawel.lechowski@zuus.pl> 6 listopada 2016 14:52
Do: info@kolter.pl, miroslaw.klekot@kolter.pl

Mirosław Klekot
Dyrektor Naczelny
tel: (34) 310 60 81
fax: (34) 310 60 82

email: miroslaw.klekot@kolter.pl

pl

 Szanowny Panie 

Przesyłam informacje w sprawie 300 m strzelnicy powojskowej w dzielnicy 
Stradom. 
Liczę na to, że będzie Pan kolejnym podmiotem zainteresowanym w przywróceniu 
funkcjonalności temu obiektowi. 

serdecznie pozdrawiam 

pawel lechowski 
dziennikarz śledczy portalu PSUS.INFO

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<
Data: 6 listopada 2016 14:46
Temat: Re: Delivery Status Notification (Failure)
Do: 4101.sekretariat@wp.mil.pl

W dniu 6 listopada 2016 14:38 użytkownik Paweł Lechowski >pawel.lechowski@zuus.pl<  napisał:

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Mail Delivery Subsystem >daemon@googlemail.com-mailer<
Data: 6 listopada 2016 14:28
Temat: Delivery Status Notification (Failure)
Do: pawel.lechowski@zuus.pl

Delivery to the following recipient failed permanently:

newsroom@mon.gov.pl

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain mon.gov.pl by 
poczta.mon.gov.pl. [91.208.93.198].

The error that the other server returned was:
552 5.3.4 Message size exceeds fixed maximum message size

----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=zuus-pl.20150623.gappssmtp.com; s=20150623;
        h=mime-version:in-reply-to:references:from:date:message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=B3YhuESihyswx1dd3VkSbOKUWU/8c1LebccwezcuCJ9SYyLaFyECOJbMDxHkvxm5JS
         I/8XOQh6cwqCi6ltJyuMS+J+Krv6vxS3BY5mmTXq7tZgdbJ4QG3EBst2Jn1/O2KyFtV5
         XcnESPp+J/jsXBSJ4m3yw6RxUP1shtZUbYPS4Uv82YKNLIMYBufb6qTCb5bWif+QnCNC
         nEe0I/PB2lctU8x/prcQwXyaGgep9bDS8s3zU8gBN0wnCxtggsIGiWyG88B1oF6qynag
         xH5gW8+C+rn72J0ZpPsfvzCQWRh5LI1BsmvOoa8ExhcHm/HoUSfyZ+4oWB+JdckyK23m
         3N7g==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
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        d=1e100.net; s=20130820;
        h=x-gm-message-state:mime-version:in-reply-to:references:from:date
         :message-id:subject:to;
        bh=xlq1UIGBdKK4a+sKtEs4kPak5yFn3darcq87eyBAHHU=;
        b=JHUiUESVHsdILmc9sbdixZW0F4JW9Nf+yeC/OZK99JWHdFIgEaMO8gcjB8U7oqTuBI
         El3nPR4AMVBKvZl3CI/r1XQrhwyh1HYU5AcO+d9/O/zyugZ0NXfkDAt4rou7vHjoHMrf
         VjAH/a6e7qJGDUfTBIrWrptog8ZCG5fXVrAhzepflCbnV1oZlshTqRu9rYTjkhGVUN2N
         4BGjKwc6boaCIbu3zjCMbYFPPW1aJbmTyiJpt/ZH2rkx2qaaIwweniynzbzvVzIyoNRh
         lYwBxFeBdm+q5+zos3/RZHHb2U9mYb41v8mSlFu9TsX1K/FPDX8Goxv9ThSXP3CC6LyH
         s9+w==
X-Gm-Message-State: 
ABUngvf+Fk6kL1/TzEfjiYOdYOl516urRrasNuwRlxo3jE+lJbxgduBFyEW6iHFV3//3z1BBA/XEvOZ9reGYtg==
X-Received: by 10.31.166.208 with SMTP id p199mr929560vke.145.1478438771633;
  Sun, 06 Nov 2016 05:26:11 -0800 (PST)
MIME-Version: 1.0
Received: by 10.103.100.7 with HTTP; Sun, 6 Nov 2016 05:26:09 -0800 (PST)
X-Originating-IP: [83.17.141.242]
In-Reply-To: <CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
References: <000301d16270$d1a6be00$74f43a00$@gov.pl> <CAOzoy+KUz2WAw4vrpEOywqYZSMn-
1VjodLhBAhXEexuram86Rg@mail.gmail.com>
 < CAOzoy+K7KhT4-pDb7dq3OtMEapVab5zAykODgMTSj1-H==LWzw@mail.gmail.com>
 < CAOzoy++TRKoFbkwEFquF=xRkUdCRtpfEgHSYMY6dG2CRSmySLQ@mail.gmail.com>
 < 0964923D8C6BBF4B8257BE79CF57AFEB0111392E@EX07.centrala.mswia.gov.pl>
 < CAOzoy++=Bjcngcf3VEFqpbihSeQDKhuNrXo3LdDNr99z7+fepw@mail.gmail.com> 
<CAOzoy+JCAr9qra9dn=seW1fqtwZCq+y_ad1JRcR+CarkT9YwcA@mail.gmail.com>
From: =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Lechowski?= <pawel.lechowski@zuus.pl>
Date: Sun, 6 Nov 2016 14:26:09 +0100
Message-ID: <CAOzoy+LYo9VRd7+bU9p57+S=OCZ_xzHzND5fPDHqcABjx6YjUA@mail.gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?Fwd=3A_Cz=C4=99stochowa=2C_powojskowa_strzelnica?=
To: newsroom@mon.gov.pl, =?UTF-8?Q?Pawe=C5=82_Matyja?= <pmatyja@eranet.pl>,

biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl, pfratczak <pfratczak@kgpsp.gov.pl>,
bartekgorniak82@gmail.com

Content-Type: multipart/mixed; boundary=001a11416fbcd0fbea0540a1d94a

cz.p.o. Rzecznik Prasowy MON

    - [image: zmniejsz czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: rozmiar pierwotny] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>
    - [image: powiększ czcionkę] <http://www.mon.gov.pl/dla-mediow/#>

Katarzyna Jakubowska
ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa

Mamy w Częstochowie obiekt 300 m strzelnicy leżący na terenie byłej JW 27
pułku piechoty (II RP). Strzelnica ta mogłaby dalej dobrze służyć ludziom w
wychowaniu obronnym  i szkoleniu strzeleckim. Klub strzelecki AZS o 50
letniej tradycji, posiadający takich zawodników jak Alicja Ziaja (mistrzyni
strzelectwa snajperskiego) jest zainteresowany dalszym wykorzystywaniem
tego terenu na cele proobronne i sportowe  (tel. do prezesa p. Pawła Matyji
  660457910) . Zainteresowana strzelnicą jest także  działająca w naszym
mieście  Jednostka Strzelecka "Warszyc" (  Bartłomiej Górniak, dowódca
Jednostki Strzeleckiej tel. 514726473).

W tej sprawie wysłałem zapytanie do Pana  płk Wiesław KUKUŁY *Szefa
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ale nie uzyskałem odpowiedzi. *

*Uprzejmie proszę o przesłanie stanowiska MON w sprawie wykorzystania
powojskowej 300 m strzelnicy na cele proobronne i sportowe. Nadmieniam, że
informacje dodatkowe znajdują się w posiadaniu osób zainteresowanych w
sprawie, do których udostępniam kontakt telefoniczny/mailowy.*

*Pozwoli to panu Ministrowi Antoniemu Maciarewiczowi wyrobić sobie opinię w
tej sprawie. *

*Zamierzam się zapytać Pana Ministra Obrony (w trybie informacji
publicznej)  czy planuje wykorzystanie tego obiektu w ramach koncepcji
rozbudowy wojsk Obrony Terytorialnej lub innej koncepcji proobronnej. *
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*Serdecznie pozdrawiam *

*Paweł Lechowski *

*Redaktor Naczelny Portalu *

*PSUS.info  *

 e-mail: pawel@lechowski.com.pl; pawel.lechowski@zuus.pl
tel. 512294763
ul. Waszyngtona 61/63
42-217 Częstochowa

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------

----- Message truncated -----
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