Bieg leśnika po raz siódmy
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176 osób stawiło się (21.09) na starcie biegu leśnika. Przyjechali z różnych miast Polski, by
spotkać się na sportowej imprezie, porywalizować, ale też spędzić miło czas. Imprezę po raz
siódmy zorganizowało Nadleśnictwo Skierniewice.
Zawodnicy do wyboru mieli dwie trasy ścieżkami Puszczy Bolimowskiej: krótszą - wynoszącą 4 km,
którą wybrała większość (101 osób) oraz dłuższą - 10,5 km. Na tą zdecydowało się 75 śmiałków.
Wśród uczestników biegu, zabrakło… leśników.
Imprezie towarzyszyły m. in. dwa stoiska kulinarne. Na jednym Wojciech Charewicz serwował
soliankę – zupę przygotowaną na dziczyźnie, na drugim zaś Katarzyna Mikulska zachęcała do
rozsmakowania się w kuchni wegańskiej.
– Do wspólnego biegania zaprosiliśmy już kolejny raz. Jak widać, frekwencja dopisuje, pogoda też
sprzyja bieganiu, ale i nasze piękne lasy zachęcają do spędzenia tu sobotniego przedpołudnia – mówi
Marcin Wierzchowski, zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Skierniewice, pełniący rolę

gospodarza. – Pamiętam pierwszą edycję imprezy, kiedy zaczynaliśmy trochę w spartańskich
warunkach, teraz bieg z roku na rok się rozwija, impreza jest coraz bardziej znana. Niektórzy
startują co roku, przyjeżdżają rano, by zapoznać się z trasą i dopiero wziąć udział w biegu. Mają tu
możliwość zmierzenia się z najlepszymi. Ale do udziału w biegu leśnika zapraszamy również
amatorów, żeby pobiegli rekreacyjnie, chodzi nam bowiem głównie o dobrą zabawę i pokazanie
naszych pięknych lasów – mówi Marcin Wierzchowski.
Patronat medialny nad biegiem leśnika objął „Głos Skierniewic i Okolicy”.
Wyniki VII Bieg Leśnika
Klasyfikacja kobiet, 4 km
I miejsce – Ewelina Piorun Skierniewice)
II miejsce – Anna Piotrowiak (Skierniewice)
III miejsce – Marzena Gędek (Łowicz)
Klasyfikacja mężczyzn, 4 km
I miejsce – Rafał Pająk (Skierniewice)
II miejsce – Kacper Trociński (Łódź)
III miejsce – Mateusz Przybył (Skierniewice)
Klasyfikacja kobiet, 10,5 km
I miejsce – Agata Kulicka (Skierniewice)
II miejsce – Patrycja Bielecka (Żyrardów)
III miejsce – Karolina Krawczyk (Skierniewice)
Klasyfikacja mężczyzn, 10,5 km
I miejsce – Krzysztof Pietrzyk (Koluszki)
II miejsce – Artur Kamiński (Skierniewice)
III miejsce – Wojciech Frączek (Skierniewice)
Źródło: https://eglos.pl/aktualnosci/item/33317-bieg-lesnika-po-raz-siodmy

