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Zapraszamy na lodowisko

Już w najbliższą sobotę w Brzesku ruszy na dobre sezon sportów zimowych. Burmistrz Brzeska Tomasz
Latocha, Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury zapraszają na plac Kazimierza
Wielkiego, gdzie 4 grudnia odbędzie się wielkie otwarcie sztucznego lodowiska.
To niecodzienne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17.00, a organizatorzy przygotowali na ten dzień
szereg atrakcji. Głównym punktem bogatego programu będą taneczne pokazy na lodzie w wykonaniu
łyżwiarzy z warszawskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Walley – Plus Duo. Pokazy
zostaną okraszone grami i zabawami na lodzie. W planie są także zajęcia nauki jazdy na łyżwach dla
najmłodszych, po czym lodowisko zostanie oddane we władanie każdego, kto ma chęć zażyć ruchu na
prawdziwym, gładkim i dokładnie zmrożonym lodzie. Do dyspozycji będzie stoisko gastronomiczne
serwujące między innymi gorącą czekoladę, herbatę, frytki i gofry.
W trakcie sobotniego wieczoru pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z wolontariuszami prowadzić będą akcję
„Przyjdź i podaruj życie innym”, której celem jest poszukiwanie potencjalnych dawców szpiku kostnego dla

osób zmagających się z nowotworem krwi.
Lodowisko na placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku funkcjonować będzie do marca przyszłego roku.
Obiekt ma wymiary 20 x 30 metrów. Lód mrożony będzie za pomocą agregatu nawet w temperaturze
do 10 stopni Celsjusza. Organizatorzy zapewniają wysoki standard i komfort jazdy na łyżwach, co
zapewni rolba, czyli maszyna do czyszczenia lodu. Użytkownicy lodowiska będą mogli skorzystać z
wypożyczalni łyżew, suszarni i ostrzarki do łyżew.
Amatorzy łyżwiarstwa nie będą już musieli wyjeżdżać poza Brzesko, aby oddać się lodowej pasji. Ci, którzy
jeszcze nie potraﬁą samodzielnie ślizgać się po lodzie, będą mogli w bezpieczny sposób nauczyć się tej
sztuki na placu Kazimierza Wielkiego. Do ich dyspozycji, szczególnie dzieci, będą wypożyczane specjalne
lodowe chodziki do nauki jazdy na łyżwach, tzw. pingwinki. Aktywnemu wypoczynkowi na tym obiekcie
towarzyszyć będzie muzyka, zostanie też uruchomione stoisko gastronomiczne z ciepłymi napojami i
przekąskami.
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz dyrektor BOSiR Marek Dadej już dzisiaj zapraszają wszystkich
mieszkańców na plac Kazimierza Wielkiego nie tylko w dniu uruchomienia lodowiska, ale na cały zimowy
sezon.
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