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Za nami pierwszy tydzień ferii z MOSiR-em, podczas których każdy, bez względu na wiek, mógł
znaleźć coś dla siebie. Były ślizgawki na Lodowisku i Torze Kalbar, zajęcia na basenie i w Hali
Sportowo-Widowiskowej, a także spacer z leśnikiem czy wycieczka rowerowa.
Zobacz zdjęcia.
Na tali Lodowiska Helena odbywały się od poniedziałku do piątku darmowe ślizgawki. Każdego
dnia elblążanie mogli skorzystać z dwóch wejść na lód. Z reguły pierwsza sesja była pełna
konkursów, animacji i zwykłego doskonalenia umiejętności łyżwiarskich pod okiem instruktorów.
W szczególności z tych propozycji korzystali najmłodsi. Były zajęcia rekreacyjne, tory przeszkód
czy festyny ze słodkimi nagrodami. Na Torze Kalbar natomiast można było pojeździć na dwóch
1,5 godzinnych sesjach.
Kryta Pływalnia przy ul. Robotniczej była także jednym z ważnych elementów ferii. W niecce
basenu rekreacyjnego dzieci ze szkół podstawowych grały w siatkówkę i koszykówkę w wodzie
czy bawiły się z koleżankami i kolegami. Można było również poskakać, ponurkować i popływać
w basenie sportowym.
W Hali Sportowo-Widowiskowej młodzi elblążanie z ochotą korzystali z zajęć
ogólnorozwojowych z popularnych dyscyplin. Odbywały się ćwiczenia i treningi z piłki nożnej z
Olimpią Elbląg, z piłki ręcznej z KPR Elbląg, z judo z Olimpia Judo, zabawy z kickboxingiem z
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Elbląskim Klubem Karate oraz pojedynki w tenisa stołowego z Mlexer Elbląg.
Oprócz tego spacerowaliśmy po Bażantarni, wsłuchując się w opowieści leśnika. Wybraliśmy
się także na (dość ekstremalną z powodu wiatru) wycieczkę rowerową do Nowakowa, którą
połączyliśmy z kwestowaniem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Warto dodać, że codziennie w czasie zimowej przerwy od zajęć szkolnych można uczestniczyć
w płatnych ślizgawkach zarówno na Torze Kalbar, jak i na Krytym Lodowisku. W godzinach od 6
do 22 czynne jest Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie przez cały drugi tydzień ferii
dostępny jest dmuchany tor przeszkód.
Zapraszamy na kolejne zajęcia w ramach Ferii z MOSiR-em 2022. Będzie mnóstwo
bezpłatnych atrakcji dla każdego. Szczegółowy plan zajęć jest dostępny tutaj.
Zasady bezpieczeństwa
W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić
bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o
zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie usta i nosa w obiektach zadaszonych
(lodowisko, hala i baseny) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów
zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym
rozporządzeniu Rady Ministrów.
Tekst i fot. MOSiR
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