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Łyżwik, Hela i Mosirek - takie imiona będą nosiły trzy pingwiny, które na
elbląskim lodowisku Helena pomagają najmłodszym w nauce jazdy na łyżwach. Na zwycięzców
konkursu plastycznego, ogłoszonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, czekały
miesięczne karnety na lodowisko.

Jeszcze w starym roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił konkurs na imiona dla trzech
pingwinów, które na elbląskim lodowisku pomagają najmłodszym w nauce jazdy na łyżwach.
Zadaniem dzieci było narysowanie pingwina i nadanie mu ciekawego imienia. Jak się okazało,
zabawa bardzo spodobała się najmłodszym.
- Na konkurs wpłynęło czternaście prac i wszystkie były bardzo ładne - mówi Marek Wnuk,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Podczas ich przygotowywania, dzieci
wykazały się dużymi zdolnościami plastycznymi i kreatywnością. Oprócz tradycyjnych
rysunków, były także wyklejanki oraz praca wykonana z plasteliny. Przy wyborze tych
najlepszych, mieliśmy twardy orzech do zgryzienia.
Ostatecznie, organizatorzy wybrali trzy prace, a ich mali autorzy w nagrodę otrzymali karnety na
lodowisko. W gronie zwycięzców znaleźli się: 6-letni Mikołaj Jabłonka (nazwa pingwinka
Łyżwik), Rafał Prabucki (Mosirek) oraz 9-letnia Natalia Jezioreka (Hela). Zakończenie konkursu
i wręczenie nagród odbyło się w miniony czwartek, podczas cotygodniowych zajęć nauki jazdy
na łyżwach.
- Wszystkie rysunki nam się podobały, widać że dzieci włożyły w nie sporo pracy i serca,
dlatego dodatkowo przygotowaliśmy niespodzianki nie tylko dla zwycięzców - informuje
Krzysztof Fedak z Działu Organizacji Imprez MOSiR. - Wszystkie dzieci, które brały udział w
naszej zabawie, otrzymały bezpłatne wejściówki na czwartkowe zajęcia. W ten sposób
chcieliśmy, docenić ich wkład i im podziękować za
Zajęcia nauki jazdy na łyżwach prowadzone są, na lodowisku Helena, w każdy czwartek o godz.
18:00, w ramach akcji „Aktywuj się z MOSiR-em”. Z oferty mogą skorzystać wszyscy, zarówno
ci, którzy chcą udoskonalić swoją technikę jazdy, jak i Ci, którzy na lód wejdą po raz pierwszy.
Zgłoszenia chętnych przyjmowane są w kasie lodowiska, która czynna jest we wtorki, czwartki i
piątki w godz. 16:00 do 19:30 oraz soboty i niedziele w godz. 11:30 – 18:00. Zapisy
przyjmowane są także telefoniczne pod nr (55) 625-63-13 w godzinach otwarcia kasy.
Jednorazowy koszt uczestnictwa to 14 złotych od osób dorosłych i 11 zł od dzieci i młodzieży.
Każdy z treningów trwa 50 minut.
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