Jednak nie pobiegamy. MOSiR
tłumaczy skąd ta nagła zmiana
decyzji
Jak tłumaczą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, poprzez
ponowne udostępnienie bieżni na Stadionie Miejskim im.
Bernarda Szymańskiego zamierzali wyjść naprzeciw potrzebom
mieszkańców z zakresie aktywności fizycznej. – Chcieliśmy
potraktować bieżnię jako oddzielną przestrzeń zewnętrzną, na
której można biegać rekreacyjnie zgodnie z nowymi
wytycznymi.
Dobre wieści najpierw przekazali w sobotę w mediach
społecznościowych, następnie w niedzielę na stronie
internetowej. A więc dokładnie w tym samym czasie, kiedy
udostępniono nowe rozporządzenie Rady Ministrów w zakresie
złagodzenia obostrzeń, udostępnienia przestrzeni do
rekreacji, możliwości ponownego wyjścia do parku czy do
lasu. Na stronie rządu nawet znalazła się następująca
informacja o przemieszczaniu w celach rekreacyjnych:
– Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a
także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy
Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać
na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu
społecznego i zasłaniania twarzy!
Dlatego MOSiR planował ponowne udostępnienie
lekkoatletycznej w poniedziałek:

bieżni

– Zgodnie z nowymi wytycznymi rządu dotyczącymi aktywności
fizycznej, informujemy, że od 20 kwietnia otwieramy dla
Was bieżnię lekkoatletyczną na Stadionie Miejskim.
Pamiętajcie, aby podczas korzystania z obiektu dbać
zarówno o bezpieczeństwo swoje, jak i innych użytkowników

oraz dostosować się do wytycznych.

Miłego biegania!

W poniedziałek po południu pojawiła się kolejna informacja
na profilu MOSiR-u na Facebooku:
– W wyniku sprzecznych przepisów oraz ich niejednoznacznej
interpretacji, informujemy o ponownym zamknięciu bieżni
lekkoatletycznej. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w
zakresie aktywności fizycznej, chcieliśmy potraktować
bieżnię jako oddzielną przestrzeń zewnętrzną, na której
można biegać rekreacyjnie zgodnie z nowymi wytycznymi.
Jednakże w świetle prawa bieżnia także stanowi część
obiektu sportowego, które na tę chwilę wyłączone są z
użytku. Nie możemy się doczekać kiedy sytuacja się
unormuje, a my będziemy mogli spokojnie otworzyć wszystkie
nasze obiekty i zapewnić Państwu dostęp do korzystania z
aktywności fizycznej. Póki co, zachęcamy do uprawia
rekreacji po za obiektami sportowymi i życzymy dużo
zdrowia!
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