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Strzel sobie! 
 

 - Jesteœmy zapa-
lonymi amatorami strze-
lania sportowego – mówi 
w imieniu swoim i ¿ony 
w³aœciciel klubu. Dot¹d 
korzystaliœmy z mo¿liwoœ-
ci goœcinnego u¿ytkowa-
nia strzelnicy klubowej  
w Opolu. Mamy grono 
znajomych uprawiaj¹-
cych ten sport zarówno 
amatorsko jak i wy-
czynowo. Mi³o by³oby, 
spotykaj¹c siê na strzelni-
cy, przysi¹œæ na chwilê 
przy kawie, porozmawiaæ 
przed, po lub w trakcie 
strzelania. 
 Z tych têsknot zro-
dzi³ siê pomys³ po³¹czenia 
w jedn¹ ca³oœæ strzelnicy 
sportowej i klubu. Kiedy 
Andrzej i Dorota Tylka 
zamieszkali w Tarnowie 
Opolskim i nadarzy³a siê 
okazja kupna lokalu o od-
powiedniej kubaturze po-
mys³ ów przybra³ kszta³t 
projektu. 
 - Chcieliœmy zro-
biæ coœ dla siebie i dla 
spo³ecznoœci, której czêœ-
ci¹ siê staliœmy – mówi 
pani Dorota. Pragniemy 
te¿ zapraszaæ do siebie 
przyjació³ podzielaj¹cych 
nasze hobby  – dodaje. 
             Wed³ug wiedzy 
pañstwa Tylków w ca³ym 
pasie Polski Po³udniowej 
nikt dot¹d nie pokusi³ siê  
o realizacjê tego typu 
przedsiêwziêcia – po³¹cze-
nia strzelnicy z kawiarni¹. 
Czêœæ klubow¹ zaaran¿o-
wano wed³ug w³asnego gus-
tu i pomys³u. Z za³o¿enia 
mia³a przypominaæ „salon  
u przyjació³”. Utrzymana  
w spokojnej tonacji barw: 
be¿ach, przydymionej ziele-
ni, kremowej bieli z akcen-
tami czerni i chromu, spra-
wia mi³e i przytulne wra-
¿enie. Nad barem wisi 
ekran plazmowego telewi-

zora, zainstalowano tu te¿ 
wysokiej klasy sprzêt 
odtwarzaj¹cy. Lokal posia-
da klimatyzacjê i niezale¿ne 
Ÿród³o ogrzewania. To os-
tatnie wi¹¿e siê z prac¹ 
zawodow¹ panów Andrzeja  
i Micha³a Tylków. Lokal 
stanowi bowiem czêœæ dzia-
³alnoœci gospodarczej pro-
wadzonej przez nich. Nale-
¿y do zasobów firmy Hy-
drokop instaluj¹cej pompy 
ciep³a. Jako zwolennicy 
odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii w³aœciciele w ramach 
przedsiêbiorstw Hydro-
grunt, Hydroinstalacja  
i Hydro-Hurt, wykonuj¹ 
instalacje grzewcze i sprze-
daj¹ konieczne do nich 
oprzyrz¹dowanie. O swej 
podstawowej dzia³alnoœci 
pan Tylka mo¿e opowiadaæ 
d³ugo i ciekawie. Oczywiœ-
cie w lokalu tak¿e powsta³a 
nowoczesna instalacja grze-
wcza. 
 Wracaj¹c do tema-
tyki pozazawodowej gospo-
darze przeœcigaj¹ siê w wy-
mienianiu zalet swojego 
„najm³odszego dziecka”. 
Tak wiêc czêœæ przez-
naczona na strzelnicê prze-
de wszystkim posiada ten 
atut, ¿e tory strzeleckie s¹ 
pe³nowymiarowe (tzn. 10-
metrowe). Mo¿na tu strze-
laæ z karabinków i pistoletu 
pneumatycznego. Tylna 
œciana zosta³a zbudowana  
w technologii zapewniaj¹cej 
bezpieczeñstwo (pe³ni rolê 
kulochwytu zapobiegaj¹c 
rykoszetom). Tarcze strze-
leckie (olimpijskie) umie-
szczone s¹ na prowadnicach  
i za naciœniêciem guziczka 
podje¿d¿aj¹ do stanowiska. 
Monitorki, które zamierza 
siê zainstalowaæ nad g³o-
wami strzelaj¹cych, bêd¹ 
dodatkowo umo¿liwiaæ ob.-
serwowanie celnoœci ka¿de-
go strza³u. Stanowisko od 
toru oddziela wysoki pulpit, 
a sto³eczek pozwala przy-
si¹œæ i skoncentrowaæ siê 
przed kolejn¹ seri¹. Strza³y 
oddaje siê z pozycji sto-

j¹cej, w odpowiedniej po-
stawie, lecz mniej wprawni 
mog¹ oczywiœcie oprzeæ siê 
o pulpit, a nawet strzelaæ na 
siedz¹co. Choæ obowi¹zu-
j¹ce przepisy nie wymagaj¹ 
szczególnych uprawnieñ ani 
zezwoleñ przy strzelaniu  
z si³¹ mniejsz¹ ni¿ 17J 
(d¿uli) bêdzie tu prowa-
dzony sta³y nadzór nad 
korzystaj¹cymi. Przed wrê-
czeniem – b¹dŸ co b¹dŸ – 
broni, ka¿dy potencjalny 
klient musi siê zapoznaæ  
z regulaminem, cierpliwie 
wys³uchaæ pouczeñ oraz 
podpisaæ stosowne oœwiad-
czenie. Dzieci (do lat 13) 
maj¹ wstêp na strzelnicê  
w towarzystwie osoby do-
ros³ej, która przejmuje  
w tym momencie odpowie-
dzialnoœæ za podopiecz-
nego. By zakoñczyæ temat 
bezpieczeñstwa nale¿y do-
daæ, ¿e wszystkie karabinki 
przechowywane s¹ w szafie 
pancernej, a lokal jest moni-
torowany. 
 Dla osób uprawiaj¹-
cych strzelanie sportowe  
i nieco ju¿ obeznanych z 
technik¹ zakupiono wyczy-
nowy sprzêt – 5-kilogramo-
we karabinki sportowe fir-
my Anchütz i Feinverkbau 
oraz l¿ejsze (juniorskie) – 
3,5-kilogramowe. Na stanie 
jest tak¿e pistolet rohm.  
W zamiarach w³aœcicieli 
jest zakup popularnego  
i znanego na œwiecie wal-
thera. Dla pocz¹tkuj¹cych  
i m³odzie¿y przeznaczono 
kilka slavii.  
 
          Godzina strzelania 
z broni wyczynowej 
bêdzie kosztowa³a 30z³, 
zaœ standardowej – 15z³. 
Strzelaj¹cy otrzymuje 
100 naboi do wyko-
rzystania w tym czasie 
(dobrzy koledzy lub 
cz³onkowie rodzin mog¹ 
siê podzieliæ nabojami  
i kosztami). Je¿eli znaj-
dzie siê grupa chêtnych, 
istnieje mo¿liwoœæ wpro-

wadzenia w przysz³oœci 
karnetów. 
 
 W³aœciciele pragn¹  
u siebie goœciæ nie tylko 
amatorów strzelania, lecz 
ca³e rodziny. W czêœci klu-
bowej bêd¹ serwowane na-
poje, lody, s³odycze i prze-
k¹ski. Wygodne fotele  
i kanapy, nastrojowa muzy-
ka, otoczenie zaaran¿owane 
ze smakiem maj¹ stanowiæ 
kontrapunkt dla emocji 
prze¿ywanych w s¹siednim 
pomieszczeniu. 
 
 Korzystaj¹c z kon-
taktów z wyczynowcami 
pañstwo Tylkowie zamie-
rzaj¹ zorganizowaæ pokaz 
sprawnoœci strzeleckiej naj-
lepszych w tej dziedzinie 
zawodników. Lokal mo¿e 
byæ tak¿e miejscem rozgry-
wania zawodów. W przy-
padku zainteresowania kli-
entów wnêtrza mo¿na wy-
po¿yczyæ na zorganizowa-
nie imprezy firmowej lub 
rodzinnej.  
 

W dni powszednie 
ANDORA  

bêdzie otwarta  
w godzinach 1600 – 2300,  
w niedziele 1300 – 2300. 

 
      Nale¿y jeszcze dodaæ, 
¿e ANDORA to miejsce 
bez alkoholu i dymu tyto-
niowego. Z u¿ywek pro-
ponuje siê tu jedynie 
herbatê i kawê (zreszt¹ 
wyœmienit¹). PrzyjdŸ, zo-
bacz, skosztuj i... poczuj siê 
jak Rambo! 
 
 


