Pływalnia Miejska nieczynna do odwołania
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Dzieci i młodzież ze skierniewickich szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego powróci do skierniewickiej pływalni w poniedziałek 14 września.
(fot. Adam Michalski)

Niebawem rozpocznie się rok szkolny 2020/2021. Do skierniewickiej pływalni w połowie
września (14.09) mają wrócić zajęcia wychowania fizycznego. Od dziś (27.08) obiekt jest
nieczynny, w wodzie wykryto bakterię.
− W związku z obecnością bakterii legionella w wodzie użytkowej (krany, prysznic) od dnia
27.08.2020 pływalnia jest nieczynna do odwołania − czytamy w komunikacie. W piątek (27.08) mają
zostać pobrane kolejne próbki wody.
− Grzejemy wodę, obecność tej bakterii związana jest najprawdopodobniej z dużymi przestojami w
pływalni, mniejszą liczbą klientów − zauważa Tomasz Przybysz, prezes. Skierniewicki obiekt po
ponad dwóch miesiącach zamknięcia otwarty został w sobotę (6.06), później, w lipcu, na dwa
tygodnie ponownie był nieczynny w związku z pracami remontowymi Energetyki Cieplnej w
Skierniewicach i brakiem ciepłej wody.
Już niebawem, bo 14 września do pływalni mają wrócić dzieci ze skierniewickich szkół. − Jesteśmy

po rozmowach z przedstawicielami szkół. Pływalnia będzie do ich dyspozycji, ustaliliśmy, że od 14
września. Wymogi sanitarne nakładają na szkoły oraz obiekt określone restrykcje. Jednorazowo w
obiekcie może przebywać 45 osób. A grupy mają wymieniać się na zakładkę. Jak to będzie wyglądało
w praktyce?
− Wpuszczamy grupę z jednej szkoły do czterech szatni. Przed zakończeniem zajęć, do szatni
wchodzi kolejna grupa, która po przebraniu się wchodzi do hali basenowej i w okolicach małej niecki
czeka aż poprzednia grupa opuści halę. Po wyjściu z szatni pierwszej grupy pomieszczenia zostaną
zdezynfekowane − opowiada prezes NAWY. We wrześniu ruszą także grupowe zajęcia z nauki
pływania.
− Grupy będą mniejsze ze zrozumiały względów − mówi Tomasz Przybysz. Ważą się losy aqua
aerobiku.
− Nie ma jeszcze decyzji, czekamy na to jakie będzie zainteresowanie tymi zajęciami − dodaje
prezes.
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