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Piecki. Nadchodzi aktywna zima!

Tomasz Szwed odwiedzi Kreatywnie i skocznie, czyli co

mikołajską bibliotekę przygotowują dla nas Skoczkowie
Narciarscy ze Starych Kiełbonek?
Tomasz Rutkowski
mragowo@gazetaolsztynska.pl
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Tomasz Szwed, autor książek
dla dzieci, kompozytor
i piosenkarz gościć będzie 10
grudnia o godz. 13.00
w czytelni Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy
w Mikołajkach.
Tomasz Szwed znany jest
szerokiej publiczności jako
piosenkarz i kompozytor. Poza
karierą sceniczną artysta poświęca się swojej właściwej
pracy, jako psychoterapeuta
i trener rozwoju osobistego.
Szczególnie specjalizuje się
w pracy z dziećmi znajdująREKLAMA

cymi się w stanie śpiączki.
Tym razem daje się także poznać jako twórca opowieści dla
dzieci, dzięki wydanej przez
Wydawnictwo Bis Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce. Spotkania dzieci z autorem są niezwykle barwne.
Oprócz czytania fragmentów
książki, są rozmowy z dziećmi
o ważnych dla nas sprawach.
Dotyczą one zachowania się
zwierząt oraz człowieka wobec
zwierząt, które nie zawsze są
dobre i poprawne. Ponieważ
pan Tomasz zawsze przyjeżdża
z gitarą, harmonijką – nie
brakuje także wspólnego muzykowania.

Im bliżej zimy, tym bardziej
rośnie chęć oglądania skoków
narciarskich, ale i samego
skakania, szczególnie w
Starych Kiełbonkach.
Tamtejsza grupa skoczków
amatorów już nie może doczekać się opadów śniegu,
aby wybudować pierwszą w
tym roku skocznię i szlifować na niej swoje umiejętności. Zwieńczeniem ich pracy
będą zawody skoków narciarskich, rozgrywane podczas imprezy plenerowej Zimowe Szaleństwo w Starych
Kiełbonkach, planowanej pod
koniec stycznia. W tamtym
roku z powodu braku białego
puchu wydarzenie to zostało
zorganizowane w równie ciekawej, alternatywnej formie
pod nazwą Wiosenne Szaleństwo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w
tym sezonie możemy spo-

dziewać się niezapomnianych
atrakcji na wzgórzu w Starych
Kiełbonkach . Motywacja na
rok 2015 i drugą edycję eventu wśród zapaleńców z Kiełbonek jest na jeszcze wyższym
poziomie niż zwykle. Spowodowane jest to faktem, że w
ramach programu „Działaj
Lokalnie” Skoczkowie Narciarscy, przy wsparciu Fundacji Alternatywnej Edukacji
„Ale” i Szkoły Podstawowej w
Starych Kiełbonkach, otrzymali dofinansowanie na organizację Zimowego Szaleństwa. Ich projekt o nazwie
„Dołącz do nas i wyskocz z
nami! Stare Kiełbonki kreatywnie i sportowo” nie obejmuje jednak tylko i wyłącznie
samego wydarzenia. Od listopada w SP Stare Kiełbonki
działa „Szkoła Juniorów”,
przygotowująca młodych
ochotników do startu w zawodach skoczkowych. Kolejnym działaniem jest „Konkurs Kreatywnych Pojazdów

Zjeżdżających”, który także
będzie miał swój finał na ZS
2015, stanowiąc atrakcyjne
dopełnienie skoków. Już teraz
każdy może stworzyć swój
zespół, złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie na zbudowanie swojego pojazdu!
Główne wydarzenie rozegrane zimą połączy efekty
wszystkich tych działań, a
przede wszystkim wyłoni kolejnego, piątego już Mistrza
Warmii i Mazur w Skokach
Narciarskich Amatorów. To
właśnie ten sport, uprawiany
tutaj, na Mazurach nadaje
wyjątkowości całemu przedsięwzięciu, coraz głośniejszemu w regionie i całej Polsce
dzięki TVP, która odwiedziła
nas w ubiegłym sezonie. A
wszystko zaczęło się przecież
parę lat temu od skromnego
dziesięcioosobowego turnieju skoków na malutkiej skoczni za przystankiem autobusowym.
Miejmy nadzieję, że tym ra-

zem już bez żadnych przeszkód wszyscy spotkamy się
na skoczni w Starych Kiełbonkach i będziemy skakać,
kibicować, kreatywnie zjeżdżać i przede wszystkim
świetnie się bawić .
Już dziś serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w
internecie na naszej stronie:
www.skoki.mazury.alefunadacja.pl i na naszym fanpage’u na facebooku : Skoczkowie Narciarscy ze Starych
Kiełbonek . Tam znajdziecie
zawsze świeże informacje o
nas i o wydarzeniu , tam też
znajdziecie regulamin i wniosek o dofinansowanie w ramach do konkursu kreatywnych pojazdów.
Przybądźcie, aby bawić się
razem z nami! Do zobaczenia
w styczniu na Zimowym Szaleństwie 2015!
Tomasz Rutkowski, Lider Skoczków
Narciarskich ze Starych Kiełbonek,
Koordynator Zimowego Szaleństwa
2015
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