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Przez ostatnie miesiące lodowisko Helena tętniło życiem i było
miejscem wielu wydarzeń i imprez sportowych. W tym czasie z obiektu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji skorzystało kilkanaście tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych. Po sześciu
miesiącach działalności lodowisko przestanie funkcjonować, aż do przyszłego sezonu
zimowego.
Pogoda za oknami sprawiła, że mieszkańcy aktywnie spędzający wolny czas, coraz częściej przenoszą się z hal sportowych na świeże powietrze. Nie inaczej jest w przypadku miłośników jazdy na łyżwach. W związku z tym, na lodowisku Helena zajęcia prowadzone
będą do 31 marca. Później tafla lodu zostanie rozmrożona, aż do rozpoczęcia kolejnego sezonu zimowego.

- Co roku w okresie wiosennym obserwujemy zmniejszającą się liczbę osób korzystających z lodowiska - mówi Marek Wnuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Kluby sportowe coraz częściej trenują poza lodowiskiem i halami sportowymi. Tak samo
miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu, którzy jazdę na łyżwach zastępują zajęciami na świeżym powietrzu. Dla nas to jasny i czytelny sygnał, że sezon na lodowisku zbliża się do końca.

W sezonie 2014/2015 lodowisko gotowe było na przyjęcie pierwszych łyżwiarzy już w październiku i od samego początku cieszyło się dużą popularnością. Od rana z tafli lodowiska korzystały klubu sportowe i uczniowie elbląskich szkół. Przez cały sezon Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy prowadził powszechną naukę jazdy na łyżwach dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z której skorzystało ponad 20 tysięcy dzieci. Dodatkowo, bogaty program lodowych atrakcji, adresowanych do miłośników jazdy na łyżwach
przygotował MOSiR. Przez sześć zimowych miesięcy, wszyscy chętni mogli skorzystać z programu „Aktywuj się z MOSiR-em” w ramach którego prowadzona była nauka gry w hokeja, Akademia Tenisa Stołowego, nauka jazdy na łyżwach, zajęcia ogólnorozwojowe FIT
Camp oraz taneczne spotkania Ice Party. Z tej oferty skorzystało łącznie ponad 1200 uczestników.

Wieczorami oraz w weekendy lodowisko odwiedzali mieszkańcy Elbląga i jak pokazują liczby, ogólnodostępna ślizgawka cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Przez sześć miesięcy obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odwiedziło ponad 25 tysięcy
miłośników jazdy na łyżwach. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się także Ferie z MOSiR-em. Przez dwa tygodnie ślizgawka udostępniona została dla grup zorganizowanych oraz osób indywidulanych. W czasie ferii z bezpłatnego wejścia na obiekt skorzystało pięć
tysięcy osób.

W kończącym się już sezonie lodowisko Helena było także areną ważnych imprez międzynarodowych i ogólnopolskich. Warto w tym miejscu przypomnieć chociażby Puchar Europy i międzynarodowe zawody Danubia Series w Short Tracku. Na lodowisku rozgrywane
były także mistrzostwa oraz Puchar Polski w Short Tracku. Za sprawą tak ważnych imprez, Elbląg po raz kolejny stał się ważnym punktem na mapie polskiego łyżwiarstwa. Tradycyjnie już z lodowiska korzystali także niepełnosprawni hokeiści, uczestnicy
Międzynarodowego Turnieju na Sledgach, którzy już od dłuższego czasu do najważniejszych startów w sezonie przygotowuje się właśnie na elbląskim lodowisku. Obiekt przy ul. Karowej był także gospodarzem meczy z udziałem młodych zawodników, trenujących na co
dzień w Uczniowskim Klubie Sportowym Wikingowie.

- W czasie tych kilku miesięcy nie zapomnieliśmy o najmłodszych gościach lodowiska - dodaje Marek Kucharczyk, specjalista ds. Marketingu i Reklamy elbląskiego MOSiR-u. - Po raz kolejny zorganizowaliśmy Mikołajki, w których udział wzięło 400 osób. Na lodowisku
pojawił się także Święty Mikołaj, który rozdawał prezenty każdemu, kto wziął udział we wspólnej zabawie. W naszym programie było także coś dla zakochanych. 14 lutego zorganizowaliśmy Walentynki, a we wspólnej zabawie udział wzięło ponad dwieście osób. Z
lodowiska Helena będzie można korzystać jeszcze do końca marca. Następnie tafla lodu zostanie rozmrożona, a obiekt przejdzie prace naprawcze tak by odpowiednio był przygotowany do nowego sezonu.

Nim jednak obiekt zostanie zamknięty i po raz ostatni postawimy nogę na lodzie, MOSiR wraz z UKS Wikingowie zaprasza w najbliższą sobotę i niedzielę na Dzień Hokeja na Lodowisku Helena. Podczas dwóch dni zabawy rozegrany zostanie turniej mini hokeja w
którym udział wezmą mali hokeiści z Gdańska i Elbląga. W programie przewidziano także: naukę jazdy w hokeja, konkurs strzelania rzutów karnych, konkurs na najszybszego zawodnika oraz konkurencje sprawnościowe. W niedzielę, na zakończenie imprezy, odbędzie
się mecz w którym zagrać będą mogli wszyscy chętni: dzieci, dorośli, goście, rodzice oraz kibice. W sobotę impreza rozpocznie się od godz. 9.00, natomiast w niedzielę od godz. 8.00. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
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