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Minister sportu: otwarcie pól golfowych od 4 maja
W sobotę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 4 maja nastąpi drugi etap
poluzowania obostrzeń, jeżeli chodzi o sport. Od tego dnia nastąpi udostępnienie boisk i miejsc uprawiania
sportu na otwartej przestrzeni. Wśród kilku typów obiektów, które obejmie złagodzenie rygorów, znalazły się
pola golfowe.
Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk podkreśliła, że sport odegra ważną rolę w powrocie do
normalności oraz w profilaktyce w walce z koronawirusem.
Jak wskazała, drugi etap „otwierania sportu” obejmie takie obiekty jak stadiony i boiska, pola golfowe,
infrastrukturę zewnętrzną do uprawiania sportów motorowych czy lotniczych, a także strzelnice, tory
gokartowe i stadniny koni. Wyraziła przy tym nadzieję, że uruchomienie tych obiektów będzie „powodowało
stopniowy powrót do normalności”, a także pozwoli Polakom na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej.
„Chcielibyśmy podziękować pani minister za zwrócenie uwagi na specyfikę naszej dyscypliny, a przede
wszystkim za współpracę w tym trudnym czasie. Bez osobistego zaangażowania pani minister i jej
współpracowników, otwarcie obiektów golfowych na tym etapie walki z epidemią nie byłoby możliwe” –
powiedział prezes PZG Marek Michałowski.
Dodał, że słowa podziękowania należą się też wszystkim osobom, które wspierały inicjatywę otwarcia pól
golfowych w ostatnich tygodniach, w szczególności władzom Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego
Związku Tenisowego, z prezesem Mirosławem Skrzypczyńskim na czele.
„Wspólne wystąpienie do członków Rady Ministrów w imieniu naszych środowisk odniosło oczekiwany skutek.
Przed nami czas na opracowanie procedur, które doprecyzują ograniczenia w liczbie osób, jaka może od 4
maja jednocześnie korzystać z danego obiektu” – mówił Michałowski.
Podczas konferencji KPRM minister sportu podkreśliła, że na uruchomionych obiektach będą obowiązywały
wszystkie ogólne ograniczenia dotyczące m.in. dystansu między poszczególnymi osobami. Natomiast,
uprawiający aktywności fizyczną na wskazanych obiektach będą zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek.
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