Przepłynęli wspólnie 564 długości basenu w urodziny miasta
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Przedstawiciele władz miasta, spółek miejskich oraz sportowcy przepłynęli wspólnie 564 długości basenu, w ramach obchodów kolejnych urodzin
miasta. (fot. Adam Michalski)

Bieg Pływacki, zgromadził w piątek (19.02), w Pływalni Miejskiej NAWA przedstawicieli
Rady Miasta, spółek miejskich, sekcji pływackich. Kilkanaście osób z okazji urodzin miasta
przepłynęło wspólnie 564 długości basenu. Wśród płynących byli między innymi: Dorota
Bogatko, Leszek Jek, ksiądz Rafał Babicki, czy trener pływaków Marcin Sarna.
W piątek (19.02) w Pływalni Miejskiej NAWA przedstawiciele Rady Miasta, spółek miejskich, klubów
sportowych wzięli udział w Biegu Pływackim.
– Chcieliśmy uczcić 564. rocznicę nadania praw miejskich Miastu Skierniewice. Wiemy jaka sytuacja
panuje w Polsce i na świecie, mimo tego w mocno okrojonym gronie, skromnie, przy pustych
trybunach, symbolicznie na sportowo świętujemy – mówił Tomasz Przybysz, prezes Pływalni
Miejskiej NAWA przed rozpoczęciem biegu.
Przy okazji otwarcia wydarzenia swoimi refleksjami z uczestnikami podzielił się także zastępca
miasta Jarosław Chęcielewski.

–W tym roku forma wydarzenia ze zrozumiałych względów jest bardzo okrojona, ale mamy na starcie
młodych zdolnych sportowców i przedstawicieli władz miasta oraz spółek miejskich – oceniał.
Celem przed uczestnikami biegu było przepłyniecie 564 długości basenu.
Jako pierwsi do wody wskoczyli: Dorota Bogatko, ksiądz Rafał Babicki, Leszek Jek, Arkadiusz
Częstochowski, Marcin Sarna i Kacper Piguła. Wszyscy przepłynęli po 50 metrów. Później w wodze
pojawili się pływacy UKS Nawa (po 200 metrów każdy), po nich zawodnicy sportowej drużyny WOPR
Skierniewice (także 200 metrów każdy).
Po podopiecznych Kacpra Piguły ponownie swoje metry przepłynęli znani skierniewiczanie, itd.
Bieg Pływacki można było obejrzeć w ramach transmisji online.
Już w niedzielę odbędzie się kolejne sportowe wydarzenie z okazji urodzin miasta, piąta już edycja
Biegu Jubileuszowego. Uczestnicy pokonają 30 kilometrów trasami wytyczającymi granice miasta.
Uczestnicy spotkają się o godzinie 7.50 na parkingu przy Lidlu, 10 minut później w okolicach KFC. W
obu miejscach można przyłączyć się do inicjatywy.
Organizatorzy apelują o bezpieczeństwo w trakcie biegu oraz przestrzeganie zasad rygoru
sanitarnego.
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