LIGA OBRONY KRAJU
ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

L.dz. DPSOPiW ZG LOK/2020

Warszawa, dnia 01.06.2020 r.

SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY!

Groza w Radomiu! W strzelnicy wybuchł proch!
Poparzyło ludziom TWARZE!
2020-05-31

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w sobotę 30 maja, około godziny 15:30 w
radomskiej strzelnicy. W obiekcie doszło do wybuchu prochu, na nieszczęście w momencie
eksplozji wewnątrz znajdowali się klienci pod nadzorem instruktora. Cztery osoby z
poparzeniami twarzy, ręki i klatki piersiowej trafiły do szpitala.
Wybuch w radomskiej strzelnicy postawił na nogi mundurowych. Na miejsce natychmiast
ruszyli policjanci i karetka pogotowia oraz 5 zastępów straży. Po wybuchu prochu nie doszło
do zaprószenia pożaru, ale eksplozja częściowo uszkodziła budynek. Ucierpiały też cztery
osoby, które akurat przebywały wewnątrz. Poszkodowani - kobieta i dwóch mężczyzn trafili do szpitala z poparzeniami twarzy, ręki i klatki piersiowej.
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- Ze strzelnicy korzystało pięć osób, w tym nadzorujący instruktor. Jak wynika ze wstępnych
ustaleń, po wystrzale z broni doszło do wybuchu, w wyniku którego cztery osoby z
obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Instruktorowi nic się nie stało, był trzeźwy – mówi w
rozmowie z portalem RDC Justyna Leszczyńska, rzeczniczka radomskiej policji.
Dokładne przyczyny niebezpiecznego wybuchu są właśnie ustalane. Przypomnijmy strzelnica przy ulicy Gdyńskiej została otwarta raptem rok temu. Obiekt jest nowocześnie
wyposażony, powstał - jak podkreślali właściciele - z miłości do strzelectwa.

W związku z powyższym:

Bezwzględnie zakazuję wnoszenia czarnego prochu na
strzelnicę lub pawilon strzelań inaczej niż w fiolkach
antystatycznych oraz w ilościach nie przekraczających
planowanej ilości strzałów z dopuszczalną nadwyżką do 10
fiolek.
Niedostosowanie się do powyższego nakazu skutkować
będzie usunięciem osoby strzelającej z broni
czarnoprochowej ze strzelnicy.
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