Rodzinne łyżwy z PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy
Ponad 1250 osób wzięło udział w Dniu Otwartym zorganizowanym przez PGE Energia Ciepła na bydgoskim lodowisku
„Torbyd”. W ramach projektu „Rodzinne łyżwy z PGE Energia Ciepła” w sobotę, 22 lutego można było skorzystać z
bezpłatnej jazdy na łyżwach, obejrzeć pokazy łyżwiarstwa figurowego i wziąć udział w konkursach z nagrodami.
Na lodowisku pojawili się zarówno najmłodsi adepci, dla których była to pierwsza wizyta na lodowisku, jak też doświadczeni
łyżwiarze. Na tych pierwszych czekali instruktorzy, którzy wprowadzali ich w tajniki jazdy na lodzie. Wszyscy mogli także
wziąć udział w konkursach z nagrodami, a dobra zabawa na lodowisku trwała aż do godz. 22.00.
- Sport rodzinny, jakim jest jazda na łyżwach, oprócz zdrowego ruchu, służy także budowaniu wewnętrznej dyscypliny,
konsekwencji i umiejętności pokonywania słabości. Cieszy nas, że program zyskuje coraz większą popularność i od tego
roku jest obecny także w Bydgoszczy – mówi Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia
w Bydgoszczy.
Podczas projektu „Rodzinne łyżwy z PGE Energia Ciepła” można było obejrzeć pokazy łyżwiarskie. Na tafli lodowiska
wystąpiła para taneczna: Natasza Sakson i Melchior Rogoziński z warszawskiego klubu Walley Plus-Duo, którzy zatańczyli
tango i walca. Sporą niespodzianką był także występ bydgoskiej 12-osobowej formacji Team Skadi. Młode łyżwiarki, które
trenują od niespełna roku mają już na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie synchronicznym.
Kolejny Dzień Otwarty na lodowisku zorganizowany przez PGE Energia Ciepła odbędzie się w piątek 28 lutego na
lodowisku „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim. Z bezpłatnej nauki jazdy na łyżwach, pod opieką doświadczonych
instruktorów, będzie można skorzystać w godz. 9:00 - 18:00.
Wydarzenie jest kontynuacją programu „Chodź na łyżwy” organizowanego przez PGE Energia Ciepła, spółkę z Grupy
Kapitałowej PGE i Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego. Ideą programu jest nauka i popularyzacja jazdy na łyżwach.
Program realizowany jest w lokalizacjach, w których PGE Energia Ciepła prowadzi swoją działalność. Zajęcia odbywają się
także na PGE Narodowym w ramach „Zimowego Narodowego” w Warszawie.

