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O Ś W I A D C Z  E N I E 

 

W związku z udostępnieniem przez Pana Stefana Bartkowiaka w mediach społecznościowych 

na profilu facebook - Sekcja Łucznicza ŚKPP Buler Śrem nieprawdziwych i szkalujących 

Spółkę Śremski Sport informacji dotyczących zamknięcia tzw. torów łuczniczych informuję, że 

decyzja została podjęta tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa.  

Odlewnia Żeliwa w Śremie jako pierwsza zwróciła się do Zarządu Spółki  

z żądaniem zamknięcia torów motywując, że ich używanie zagraża bezpieczeństwu 

pracowników Odlewni oraz ich gości. Jednocześnie otrzymaliśmy wytyczne jakie winny być 

spełnione by móc bezpiecznie korzystać z torów, m.in. odległości od granic działek, 

zamontowanie siatek zabezpieczających oraz postawienie wału ziemnego za tarczami, o 

wysokości 3 metrów. 

O całej sytuacji pisemnie poinformowaliśmy ŚKP Buler oraz zwróciliśmy się  

o opinię firmy świadczącej dla Spółki usługi BHP, czy  tory łucznicze są bezpieczne i mogą 

być użytkowane mając oczywiście na uwadze znajdujące się  w pobliżu torów obiekty 

użyteczności publicznej, w tym Zespół Szkół Technicznych oraz namiot lodowiska. 

Otrzymaliśmy także wytyczne związku łuczniczego co do minimalnych wymagań takiej 

działalności. 

Opinia BHP jasno przedstawia cały proces jaki winien zostać przeprowadzony by móc 

dopuścić to miejsce do używania dla celów łuczniczych i w końcowej fazie jasno wyraża, że 

„w obecnym stanie faktycznym tory łucznicze nie spełniają podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa zarówno w ujęciu przepisów prawa, jak i zasad BHP”. 

Pragnę nadmienić, że od samego początku, kiedy pojawił się pomysł sekcji łuczniczej w tym 

miejscu Śremski Sport wspierał ww. inicjatywę niejednokrotnie, jednocześnie podkreślając, że 

jest to rozwiązanie tymczasowe dla tego rodzaju działalności wynikające z planów 

inwestycyjnych Spółki w tym właśnie miejscu. Plany te dotyczą powstania boiska 

wielofunkcyjnego, w tym kortu tenisowego pod balonem, co wydawałoby się, że Pan Stefan 

Bartkowiak wówczas zrozumiał.   

Niestety w sytuacji, kiedy Odlewnia zakwestionowała zasady bezpieczeństwa torów 

łuczniczych należało niezwłocznie zawiesić ich działalność, a po otrzymaniu opinii BHP 

podjęto decyzję o ich zamknięciu podyktowaną tylko i wyłącznie względami 

bezpieczeństwa a nie jak sugeruje autor filmu – „Nie bo Nie dla torów łuczniczych”. 

Stosowną opinię wraz pismem o sytuacji otrzymał także Śremski Klub Przyjaciół Petanque 

BULER, którą udostępniamy dla Państwa na naszej stronie www.sremskisport.pl. 
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        Daniel Cicharski 

        Prezes Zarządu 

        Śremski Sport Sp. z o. o. 

http://www.sremskisport.pl/

