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Czy wyÅ›cigi konne ruszÄ… 16 maja?
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Na 10 dni przed zaplanowanym rozpoczÄ™ciem sezonu wyÅ›cigowego na SÅ‚uÅ¼ewcu ciÄ…gle
jeszcze nie ma pewnoÅ›ci, Å¼e bÄ™dzie to moÅ¼liwe. Na dziÅ›, czwartek 7 maja (godzina 16.00)
stan prawny jest taki, Å¼e nie ma zapowiadanych zmian w rozporzÄ…dzeniu ministra zdrowia, które
by to umoÅ¼liwiÅ‚y. I to mimo tego, Å¼e minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, juÅ¼ 23
kwietnia, dwa dni po zÅ‚oÅ¼eniu wniosku w tej sprawie do ministra zdrowia, w publicznej telewizji
zapowiadaÅ‚, Å¼e sezon wyÅ›cigowy na SÅ‚uÅ¼ewcu ruszy (bez publicznoÅ›ci) w sobotÄ™ 16
maja. WyglÄ…daÅ‚o wiÄ™c na to, Å¼e panowie ministrowie siÄ™ dogadali. Ale jednak coÅ› nie
zagraÅ‚o.
Wszyscy sÄ…dzili, Å¼e zapowiadane zmiany w rozporzÄ…dzeniu ministra zdrowia dotyczÄ…ce
wyÅ›cigów konnych zostanÄ… ogÅ‚oszone 30 kwietnia, tak jak zostaÅ‚y ogÅ‚oszone te dotyczÄ…ce
funkcjonowania jeÅºdziectwa. A dokÅ‚adnie &ndash; 30 kwietnia o godzinie 20.00 zostaÅ‚
opublikowany projekt owych zmian rozporzÄ…dzenia, z bardzo ograniczonym czasem do
zgÅ‚aszania ewentualnych poprawek, bo ten termin mijaÅ‚ 1 maja o 12.00 w poÅ‚udnie.Mimo tego
ekstremalnie krótkiego czasu Ogólnopolski ZespóÅ‚ Wsparcia BranÅ¼y JeÅºdzieckiej (ciaÅ‚o
powoÅ‚ane do Å¼ycia przez Marcina PodporÄ™) zdoÅ‚aÅ‚ takie poprawki przygotowaÄ‡, a na
dodatek zmobilizowaÄ‡ wiele osób, które róÅ¼nymi kanaÅ‚ami (przez posÅ‚ów, senatorów,
urzÄ™dników ministerialnych) propozycje tych poprawek wysyÅ‚aÅ‚y do ministerstwa zdrowia. I
podziaÅ‚aÅ‚o. Najistotniejsza zmiana w tych poprawkach dotyczy tego, Å¼e szeÅ›Ä‡ osób na
koniach plus trener, to dopuszczalny limit nie na &bdquo;stadninÄ™ koni&rdquo; &ndash; jak byÅ‚o
pierwotnie - a na jeden zewnÄ™trzny plac treningowy w oÅ›rodku jeÅºdzieckim. A wiÄ™c jeÅ›li taki
oÅ›rodek ma np. cztery place treningowe, to w jednym czasie moÅ¼e na nich trenowaÄ‡ 24 osoby
pod kierunkiem 4 trenerów. JeÅ›li juÅ¼ przy dziaÅ‚alnoÅ›ci Ogólnopolskiego ZespoÅ‚u Wsparcia
BranÅ¼y JeÅºdzieckiej jestem, to warto powiedzieÄ‡, Å¼e wÅ‚aÅ›nie dziÅ› dwa pierwsze transporty
owsa zaoferowanego przez ministra Ardanowskiego trafiajÄ… do konkretnych stajni. SÄ… to stajnie,
które takie zapotrzebowanie zgÅ‚osiÅ‚y i zÅ‚oÅ¼yÅ‚y odpowiednie dokumenty (m.in.
dokumentujÄ…ce utratÄ™ zarobków z jazd konnych). W jednym przypadku (Kujawsko-Pomorskie)
jest to 270 kg owsa, a w drugim (klub z Lubuskiego) 1400 kg. WracajÄ…c do wyÅ›cigów konnych
&ndash; chyba na przeÅ‚omie 30 kwietnia i 1 maja zabrakÅ‚o interwencji ze strony Å›rodowiska
wyÅ›cigów konnych (mam na myÅ›li zarówno Polski Klub WyÅ›cigów Konnych, jak i organizatora,
czyli de facto Totalizator Sportowy), kiedy staÅ‚o siÄ™ jasne, Å¼e we wspomnianym projekcie
zmian w rozporzÄ…dzeniu ministra zdrowia nie ma nic o wyÅ›cigach konnych. KtoÅ› tu przespaÅ‚
ten moment. Teraz zrobiÅ‚o siÄ™ nerwowo i zaczÄ™Å‚y siÄ™ interwencje. Czy poskutkujÄ…? Czy
siÄ™ zdÄ…Å¼y ze wszystkim na czas? Prezes PKWK Tomasz Chalimoniuk na moje pytania
zadane mu dziÅ› w tej sprawie, poinformowaÅ‚ mnie, Å¼e ma juÅ¼ zgodÄ™ GÅ‚ównego
Inspektoratu Sanitarnego, a takÅ¼e &bdquo;rekomendacjÄ™&rdquo; od ministra zdrowia. Ta
rekomendacja to taka obietnica, Å¼e zmiany w rozporzÄ…dzeniu nastÄ…piÄ… albo w drodze
specjalnych poprawek opublikowanych osobno (maÅ‚o prawdopodobne), albo zostanÄ…
opublikowane w poniedziaÅ‚ek 11 maja, kiedy bÄ™dÄ… wprowadzane kolejne regulacje
odmraÅ¼ajÄ…ce gospodarkÄ™ (bardziej prawdopodobne). Obecna sytuacja jest bardzo
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niekomfortowa zarówno dla PKWK, jak i dla Toru SÅ‚uÅ¼ewiec, bo sÄ… trochÄ™ w sytuacji
wicepremiera Sasina, który daÅ‚ polecenie drukowania kart do gÅ‚osowania korespondencyjnego,
jakie miaÅ‚o siÄ™ odbyÄ‡ 10 maja, mimo Å¼e ustawa w tej sprawie nie zostaÅ‚a jeszcze przyjÄ™ta
przez sejm.Na SÅ‚uÅ¼ewcu trwajÄ… przygotowania do rozpoczÄ™cia sezonu, miÄ™dzy innymi
przyjÄ™te zostaÅ‚y zapisy do pierwszego dnia wyÅ›cigowego, choÄ‡ do koÅ„ca nie ma pewnoÅ›ci,
Å¼e inauguracja bÄ™dzie siÄ™ mogÅ‚a odbyÄ‡ 16 maja. JednÄ… z form tych przygotowaÅ„ jest
zaplanowane na poniedziaÅ‚ek 11 maja pierwsze posiedzenie (prawie) nowej Rady PKWK.
GÅ‚ównym celem tego posiedzenia, poza ukonstytuowaniem siÄ™ (czyli wyborem nowego
przewodniczÄ…cego i dwóch wiceprzewodniczÄ…cych) ma byÄ‡ zaakceptowanie sÄ™dziów
wyÅ›cigowych oraz skÅ‚adów komisji technicznej i odwoÅ‚awczej. UÅ¼yÅ‚em sÅ‚owa
&bdquo;prawie&rdquo; nowa Rada PKWK, bo ze starej, liczÄ…cej 9 osób, minister Ardanowski
odwoÅ‚aÅ‚ 16 marca oÅ›miu czÅ‚onków (z wyjÄ…tkiem jednego, wiceprzewodniczÄ…cego), a w ich
miejsce 27 kwietnia powoÅ‚aÅ‚ nowych. Sytuacja o tyle dziwna, Å¼e kadencja owej starej Rady,
powoÅ‚anej w sierpniu 2016 roku, upÅ‚ywaÅ‚a w sierpniu tego roku. Dlaczego wiÄ™c na cztery
miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem kadencji minister powoÅ‚uje (prawie) nowÄ… RadÄ™? WyglÄ…da na
to, Å¼e w tym sezonie wyÅ›cigowym prezes PKWK chce wspóÅ‚pracowaÄ‡ z innymi niÅ¼
dotychczas ludÅºmi, wiÄ™c minister mu to umoÅ¼liwiÅ‚. Z jednej strony jest to prawdopodobnie
naprawianie kolejnego bÅ‚Ä™du poprzedniego ministra rolnictwa, bo to jeszcze Krzysztof Jurgiel
powoÅ‚aÅ‚ poprzedniÄ… Rady. Mam na myÅ›li nieadekwatny do zadaÅ„ skÅ‚ad personalny Rady. Z
drugiej zaÅ› strony obecny ksztaÅ‚t ustawy o wyÅ›cigach konnych nie odpowiada standardom
demokratycznym (ale to akurat w kraju rzÄ…dzonym przez PiS nie jest wyjÄ…tkiem a reguÅ‚Ä…),
bo skoro ciaÅ‚o peÅ‚niÄ…ce rolÄ™ kontroli spoÅ‚ecznej nad wyÅ›cigami konnymi organ
powoÅ‚ujÄ…cy to ciaÅ‚o, czyli minister, moÅ¼e w kaÅ¼dej chwili wymieniÄ‡, to taka
moÅ¼liwoÅ›Ä‡ sprowadza to ciaÅ‚o (czyli RadÄ™) do atrapy organu nadzorczego. Czy przepisy
umoÅ¼liwiajÄ…ce rozgrywanie wyÅ›cigów konnych (bez publicznoÅ›ci i z zachowaniem róÅ¼nych
obostrzeÅ„ sanitarnych) ukaÅ¼Ä… siÄ™ w sposób skuteczny w najbliÅ¼szym czasie, przekonamy
siÄ™ zapewne w poniedziaÅ‚ek 11 maja. Wówczas wyÅ›cigi na SÅ‚uÅ¼ewcu bÄ™dÄ… siÄ™
mogÅ‚y odbyÄ‡ w sobotÄ™ 16 maja. Ale nie na partynickim torze we WrocÅ‚awiu. Co prawda owe
wyczekiwane obecnie z olbrzymiÄ… niecierpliwoÅ›ciÄ… zmiany w przepisach bÄ™dÄ… dawaÅ‚y
Partynicom takÄ… samÄ… moÅ¼liwoÅ›Ä‡, ale wrocÅ‚awski tor podlega wÅ‚adzom tego miasta i to
one bÄ™dÄ… decydowaÄ‡, kiedy ewentualnie gonitwy bÄ™dzie tam moÅ¼na organizowaÄ‡. A z
tego, co moÅ¼na wyczytaÄ‡ w przestrzeni publicznej (a wÅ‚aÅ›ciwie z tego, Å¼e takich
rozwaÅ¼aÅ„ w ogóle tam nie moÅ¼na znaleÅºÄ‡) naleÅ¼y wnosiÄ‡, Å¼e we WrocÅ‚awiu nie ma
ciÅ›nienia na szybkie rozpoczÄ™cie wyÅ›cigów bez publicznoÅ›ci.Marek Szewczyk
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