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WW ssoobboottęę,, 1133 ggrruuddnniiaa,, 
ww hhaallii pprrzzyy SSzzkkoollee PPooddssttaa--
wwoowweejj iimm.. WWiissłłaawwyy SSzzyymm--
bboorrsskkiieejj ww KKoonniikkoowwiiee 
ooddbbyyłł ssiięę GGmmiinnnnyy PPrrzzeegglląądd
JJaasseełłeekk 22001144 ppoołłąącczzoonnyy 
zz KKiieerrmmaasszzeemm BBoożżoonnaarrooddzzee--
nniioowwyymm.. 

Jako pierwsze zaprezentowały się
przedszkolaki. Dzieci zaprezen-
towały „Boże Narodzenie w

lesie”.  Najmłodszych aktorów przy-
gotowała Agnieszka Żmuda. Kolejne
jasełka przedstawiły:

– Szkoła Podstawowa w  Zegrzu
Pomorskim – spektakl „Wigilijna opo-
wieść” przygotowany z pomocą Alicji
Okoń, 

– Szkoła Podstawowa w Konikowie
– przedstawienie „Do Betlejem” przy-
gotowane przez młodzież i opiekunki
Bożenę Kazimierską i Barbarę Kadelę.

– Szkoła Podstawowa w  Dunowie
– jasełka „Wielki Bóg w małym czło-
wieku”, pod kierunkiem nauczycieli:
Beaty Górskiej, Marleny Szuwalskiej i
Ewy Kosikowskiej

– Gimnazjum w Świeszynie -sztuka
„Podążać w stronę światła” przygoto-
wana przez młodzież i nauczycielki:
Iwonę Piechowiak, Dorotę Kuczyńską

, Barbarę Romanowską, Barbarę Ka-
delę.

Młodzi aktorzy po występach
otrzymywali z rąk Świętego Mikołaja
słodki podarek! Artystów bacznie ob-
serwowała publiczność, która licznie
zgromadziła się tego popołudnia 
w hali w Konikowie i nie żałowała
oklasków.

W tym samym czasie można było

zakupić ozdoby świąteczne – bombki,
choinki, stroiki, posilić się ciastem,
chlebem ze smalcem i ogórkiem czy
zakupić swojski chleb, a także wziąć
udział w pokazie. „Jak ozdobić stół –
Składanie serwetek”, przygotowanym
przez Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego.

Jacek Marcinkowski

Święta na scenie

MMaasszz zzaaddłłuużżeenniiee ww cczzyynnsszzuu??!! 
MMoożżeesszz ttoo ooddpprraaccoowwaaćć.. 
SSaammoorrzząądd wwpprroowwaaddzzaa pprrooggrraamm 
ppoommooccyy ddllaa nnaajjuubboożżsszzyycchh.. 
PPoommóóżż ssoobbiiee!!

���Gmina Świeszyno, chcąc pomóc
osobom będącym w trudnej sytuacji
materialnej, w spłacie zadłużenia
czynszu oraz opłat za wodę i ścieki,
wprowadziła Program pomocy regu-
lowania tych zobowiązań.  Program

umożliwia spłatę wyżej wymienionych
zaległości w formie wzajemnego
świadczenia rzeczowego, poprzez od-
pracowanie zaległości. 

Dodać należy, że możliwość od-
pracowania zadłużenia nie jest alter-

natywą do płacenia czynszu, a ma na
celu ułatwienie spłaty zadłużenia na-
jemcom komunalnych lokali miesz-
kalnych, posiadających zaległości
czynszowe oraz mieszkańcom korzy-
stającym z infrastruktury wodno-ka-
nalizacyjnej, którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji materialnej i ży-
ciowej. 

Osoby zainteresowane tą formą
pomocy prosimy o złożenie wype-
łnionego wniosku w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Gminy Świe-
szyno.

Szczegółowych informacji udziela
Koordynator Programu – Inspektor
ds. Rozliczeń Komunalnych – Edyta
Łukawska, tel.  94 316 01 24. 

Długi możesz odpracować
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PRZEGLĄD JASEŁEK 2014   

NNaa ppoocczząąttkkuu ggrruuddnniiaa sseenniioorrzzyy 
zz ggmmiinnyy ŚŚwwiieesszzyynnoo,, uucczzeessttnniicczząąccyy 
ww pprroojjeekkcciiee SSeenniioorriiaaddaa,, wwzziięęllii uuddzziiaałł
ww ttrrzzyyddnniioowweejj wwyycciieecczzccee ddoo GGddaa--
ńńsskkaa,, kkttóórryy nnaa tteenn cczzaass zzaammiieenniiłł ssiięę
ddllaa nniicchh ww nniieezzwwyykkłłee mmiieejjssccee,, ppeełłnnee
mmaaggiiii ii cczzaarróóww –– tteemmaatteemm pprrzzee--
wwooddnniimm bbyyłłaa bboowwiieemm mmaaggiiaa..

��� Pierwszego wieczora odbyła się
projekcja filmu „Czarownica” z Ange-
liną Jolie, drugiego dnia zorganizo-
wany został specjalny pokaz iluzji, 
a wieczorem w Teatrze Wybrzeże cała
wycieczka obejrzała niezwykłą adap-
tacje sztuki Arthura Millera „Czarow-
nice z Salem” z Mirosławem Baką 
w roli głównej. Co ważne, seniorzy
nie tylko oglądali film oraz sztukę, ale
również odbyli specjalne spotkania tre-
nerami, podczas których odkryli
aspekt historyczny, kulturowy oraz 
artystyczny filmu oraz sztuki. 

Na wieczorną rozrywkę trzeba
jednak było zapracować za dnia,
uczestnicząc w warsztatach zorgani-
zowanych przez zespół trenerski pro-
jektu. Uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach choreoterapeutycznych
będących taneczną podróżą przez kul-
tury świata, spotkali się z psycholo-
gami podczas zajęć tematycznych,
wzięli udział w prelekcjach teatrologa
oraz polonisty przygotowujących ich

do lepszej i pełniejszej recepcji wie-
czornej sztuki, a także odbyli sesje gier
językowych, edukacyjnych i rozwojo-
wych. Wśród pań największym po-
wodzeniem cieszyły się warsztaty fit-
nessu oraz zdrowego trybu życia,
prowadzone przez trenera personal-
nego.

Podczas wycieczki seniorzy odkry-
wali również uroki Trójmiasta, odwie-
dzając między innymi sopockie molo
czy Park Oliwski oraz Katedrę
Oliwską. 

Wycieczka była kulminacją tego-
rocznej edycji projektu Senioriada,
goszczącego w gminie Świeszyno już
po raz drugi, dofinansowanego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Przez kilka ostatnich
miesięcy uczestnicy brali udział w za-
jęciach artystycznych, psychologicz-
nych oraz językowych. 

Najważniejszym aspektem pro-
jektu była jednak możliwość inte-
gracji i aktywizacji osób w wieku 50+,
które na co dzień mogą nie mieć ta-
kich możliwości. Uczestnicy po-
twierdzają celowość i wartość takich
inicjatyw, a trenerzy prowadzący dla
nich zajęcia podkreślają jedno: na
wiek w metryczce nie mamy wpływu,
ale z drugiej strony ona wcale nie
musi mieć decydującego wpływu na
nas. 

Seniorzy 
w krainie czarów 

Wponiedziałek, 1 grudnia,
na pierwszej sesji obra-
dowała Rada Gminy

Świeszyno. Po uroczystym ślubowaniu
radnych dokonano wyboru przewod-
niczącego i wiceprzewodniczącego.
Nowym przewodniczącym Rady

Gminy został Bogdan Dańczak, wice-
przewodniczącym Rady Gminy został
Ryszard Pilipiec. 

– Obu radnym szczerze gratu-
luję, życzę sprawnego i skutecznego
działania oraz kierowania pracami
Rady naszej gminy. Wszystkim

radnym gratuluję mandatu za-
ufania, jakim zostali obdarzeni
przez mieszkańców. Życzę efektyw-
nego działania na rzecz rozwoju
Gminy Świeszyno – powiedziała
Ewa Korczak, nowo wybrana wójt
Gminy Świeszyno.

Ślubowanie radnych 
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EEwwaa KKoorrcczzaakk  –– wwóójjtt ggmmiinnyy ŚŚwwiiee--
sszzyynnoo –– ooffiiccjjaallnniiee oobbjjęęłłaa uurrzząądd 
ii nnaa IIII sseessjjii RRaaddyy GGmmiinnyy zzłłoożżyyłłaa 
uurroocczzyyssttee śślluubboowwaanniiee.. 

��� Zaświadczenie o wyborze na
stanowisko wójta wręczyła przewod-
nicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Świeszynie Małgorzata Serocka 
– Pinczak. Gratulacje z okazji wyboru
oraz życzenia wszystkiego najlepszego,
wytrwałości w realizacji założonych
zadań, zarządzania gminą uczciwie,
otwarcie i bezpiecznie dla dobra
mieszkańców, w imieniu własnym 
i radnych, złożył przewodniczący Rady
Gminy Bogdan Dańczak. 

Podczas obrad Rady dokonano wy-
boru komisji stałych: rewizyjnej, bu-
dżetowej, rozwoju i infrastruktury,
oświaty i spraw społecznych.

(opr. LŁ)

Wójt zaprzysiężona 
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MMiikkoołłaajj ww pprrzzeeddsszzkkoolluu 
5 grudnia Mikołaj odwiedził dzieci

z Przedszkola Gminnego w Świe-
szynie. Było to zaskoczenie dla wszyst-
kich dzieci, ale nie zapomniały co ich
uczono i przywitały go wierszykiem:
„Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak
Cię ładnie poprosimy, to nam jedną
dasz" I tak właśnie się stało – Mikołaj
przygotował dla wszystkich dzieci pre-
zenty, które wręczył przedszkolakom.
Obiecał też, że odwiedzi wszystkich
podczas zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.

AAnnddrrzzeejjkkii ww DDuunnoowwiiee
28 listopada odbyła się w naszej

szkole długo wyczekiwana zabawa an-
drzejkowa zorganizowana przez Sa-
morząd Uczniowski i wychowawców
klas.  Andrzejki są wspaniałą okazją do
dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem
szacunku dla tradycji i obrzędów lu-
dowych. Wróżby pobudzają wyobra-
źnię dziecięcą, uczą kreatywności, po-

zwalają oderwać się od rzeczywistości
i przenieść w świat marzeń i fan-
tazji.Zabawę uświetniły przeboje
disco polo i muzyki współczesnej.
Śpiewał oraz przygrywał do  tańca
Edward Stachowicz, który zorgani-
zował wiele ciekawych zabaw i kon-
kursów, w których chętni uczniowie
pokazali swoje wybitne umiejętności,
m.in. piękny śpiew i taniec.

Wszyscy uczniowie skończyli za-
bawę andrzejkową w dobrym i rado-
snym nastroju.

„„MMaałłyy iinnżżyynniieerr”” 
ww KKoonniikkoowwiiee 

W listopadzie i grudniu uczniowie
Szkoły Podstawowej w Konikowie
uczestniczyli w zajęciach warsztato-
wych „Mały inżynier”, w czasie których
poznawali podstawowe pojęcia z ro-
botyki, elektroniki, informatyki, fizyki,
a nawet konstrukcji maszyn. 

Na pierwszych zajęciach instruk-
torzy prezentowali nam zadania, jakie
mieliśmy wykonać, a na następnych

już samodzielnie przeprowadzaliśmy
nieskomplikowane doświadczenia.
Oprócz tego budowaliśmy i progra-
mowaliśmy roboty. 

Nie mielibyśmy okazji sprawdzić
się jako mali inżynierowie, gdyby nie
pomoc Henryka Łądkowskiego, taty
naszego kolegi Piotrka, który zorgani-
zował i zasponsorował warsztaty, za co
serdecznie mu dziękujemy. 

UUcczznniioowwiiee kkllaassyy VV ii VVII 
oorraazz iicchh wwyycchhoowwaawwccyy

ŻŻyycczzlliiwwiiee 
ww ZZeeggrrzzuu PPoommoorrsskkiimm

21 listopada odbył się w naszej
szkole Dzień Życzliwości. Uczniowie
przez cały tydzień mieli do dyspozycji
Skrzynkę Życzeń i Pozdrowień, do
której wrzucali listy i kartki dla swoich
kolegów i koleżanek. Podczas apelu
uczniowie wszystkich klas przedstawili
plakaty dotyczące zasad życzliwego za-
chowania. Uczniowskie pomysły były
bardzo różnorodne i na pewno za-
chęciły wszystkich do życzliwego za-
chowania. Podczas apelu podsumo-
wano także konkurs wiedzy na temat

dobrego zachowania. Ośmiu uczniów
zdobyło pierwsze miejsce: Julia Pie-
traszewska, Michał Ciapciński, Miłosz
Lesiuk, Kornel Ruszczak, Sara Jagosz,
Martyna Margol, Marcin Kalinowski,
Nikola Rembowska. Uczniowie obej-
rzeli także film dotyczący Praw
Dziecka, który opracowała pani Jo-
anna Krzyściak wraz z uczniami.  

MMiikkoołłaajj ww SSPP DDuunnoowwoo
5 grudnia roku odwiedził nas od-

było Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci
z niecierpliwością czekały na gościa.
Gdy tylko Mikołaj wszedł do sali na
buziach dzieci pojawił  się uśmiech i za-
dowolenie. Dzieci powitały gościa pio-
senką, której z przyjemnością wysłu-
chał. W zamian za to, Mikołaj
obdarował wszystkie dzieci wspania-
łymi prezentami i łakociami. Spotkanie
z Mikołajem minęło w miłej i świ-
ątecznej atmosferze. Na koniec Święty
Mikołaj wyraził nadzieję, że przez ko-
lejny rok dzieci będą równie grzeczne 
i będzie nas mógł ponownie odwiedzić.

Serdecznie zapraszamy Świętego
Mikołaja do naszej szkoły za rok!
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PPaacczzkkaa zz ppoommooccąą
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeszynie systematycznie otrzymuje
odzież od mieszkańców gminy, która
jest przekazywana podopiecznym. 
Ponadto w grudniu 2014 roku 
w dniach 13 - 14 odbył się finał XIV
edycji Szlachetnej Paczki. Udział wzięli
pracownicy Ośrodka, a asystent ro-
dziny był wolontariuszem. Dzięki zaan-
gażowaniu pomoc otrzymało 10 rodzin
z naszej gminy.

AAkkccjjaa zziimmaa 
��� 5 grudnia pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świe-
szynie wraz ze strażnikiem gminnym
odwiedzili miejsca przebywania osób
bezdomnych na terenie Gminy Świe-
szyno. Wyjazd został zorganizowany 
z powodu minusowych temperatur na
dworze. Proponowano osobom bez-
domnym umieszczenia w schronisku
dla bezdomnych, ale nikt nie wyraził
zgody na opuszczenie. 
PPoommooccnnaa ddłłoońń
��� 3 grudnia 2014 r. w MCK 
e-Eureka w Świeszynie Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej zorgani-
zował spotkanie podsumowujące reali-
zację projektu „Pomocna dłoń plus” w
latach 2008–2014. Był on realizowany
w partnerstwie z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
oraz 6 gminami powiatu koszali-
ńskiego i Powiatowym Urzędem Pracy
w Koszalinie. W przedsięwzięciu przez
7 lat wzięło udział 76 rodzin z terenu
gminy, osoby bezrobotne, niepełno-
sprawne. Głównym celem było pobu-
dzenie aktywności mieszkańców
gminy, wskazanie korzyści płynących 
z osobistego rozwoju, przekonanie do
realnych możliwości zmiany trudnej
sytuacji, wyposażenie w wiedzę i umie-
jętności do samodzielnego tworzenia
ścieżki życiowej, aktywizacja zawo-
dowa oraz przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu.
DDrrooggii oośśwwiieettlloonnee nnooccąą
��� 9 grudnia Ewa Korczak, wójt
Gminy Świeszyno wystosowała
pismo do Zakładu Oświetlenia 
Drogowego „Północ” Spółka z o. o.
w Karlinie z prośbą o przestawienie
oświetlenia ulicznego tak, aby lampy
we wszystkich miejscowościach
gminy wyłączały się o wschodzie
słońca i włączały się o zachodzie
słońca.
Jednocześnie Gmina Świeszyno zre-
zygnowała z przerwy nocnej 
w oświetleniu. Lampy będą oświe-
tlały ulice całą noc. ZOD „Północ”
rozpoczął już prace uruchamiając 
w kolejnych miejscowościach oświe-
tlenie całonocne.

WW nniieeddzziieellnnee ppooppoołłuuddnniiee
mmiieesszzkkaańńccyy ŚŚwwiieesszzyynnaa oobbeejj--
rrzzeellii nnaa sscceenniiee MMuullttiimmeeddiiaall--
nneeggoo CCeennttrruumm KKuullttuurryy 
„„ee--EEuurreekkaa”” ssppeekkttaakkll 
wwyyssttaawwiioonnyy pprrzzeezz BBaałłttyycckkii
TTeeaattrr DDrraammaattyycczznnyy.. 
TToo bbyyłł pprreemmiieerroowwyy wwyyssttęępp
ww nnaasszzeejj ssaallii!!

Koszalińscy aktorzy zapre-
zentowali wiersze i pio-
senki Jonasza Kofty. Spek-

takl, wyreżyserowany przez „Grupę
Bez Jacka” i zaaranżowany przez 
Jarosława Barowa, oglądał komplet
widzów! Na sali zebrało się sto osób!
Publiczność usłyszała wiele prze-
bojów, m.in. „Śpiewać każdy może”,
„Piosenkę zaśpiewaną na początek”,
„Do łezki łezka”, „Pamiętajcie 
o ogrodach”, czy finałową „Radość 
o poranku”. Do tej ostatniej piosenki

aktorzy zmienili czarne ubrania na
kolorowe stroje. 

Godzina z wierszami i piosenkami
Jonasza Kofty była lekiem na zi-
mowy spadek nastroju, na ciemność
za oknem, ponury i smutny nastrój
ducha… Widzowie długo i głośni
oklaskiwali aktorów. Po spektaklu
mogli podzielić się swoimi wraże-
niami popijając kawę lub herbatę, 
i zajadając pyszne, domowe ciasto! 

Pierwszy występ BTD z Koszalina
w naszej sali był udany. Czekamy na
następne spektakle!

Jacek Marcinkowski
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Złote gody
EEllżżbbiieettaa ii FFeelliikkss KKuusszzyyńńssccyy,, kkttóórrzzyy ppiięęććddzziieessiiąątt llaatt ttrrwwaajjąą rraazzeemm ww zzwwiiąązzkkuu
mmaałłżżeeńńsskkiimm,, śśwwiięęttoowwaallii nniieeddaawwnnoo jjuubbiilleeuusszz ZZłłoottyycchh GGooddóóww.. 

��� Małżonkowie pół wieku temu ślubowali sobie wierność, szacunek i wza-
jemne oddanie. Dostojni Jubilaci wykorzystali swoje wspólne życie najpiękniej
jak to było możliwe. Byli razem w zdrowiu i chorobie, razem w dobrej i złej doli.

Ich małżeństwo było świadomym i dobrowolnym wyborem dwojga ludzi,
którzy raz się pobrawszy, ciągle na nowo musieli się odkrywać, przepraszać, szukać
kompromisu i porozumienia, by w końcu polubić także swoje wady i słabości.

Dostojni Jubilaci, którzy przeszli długą drogę wspólnego życia, otrzymali
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

�
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 2014

PPiiłłkkaarrzzee--oollddbboojjee SSttrraażżaakkaa 
ŚŚwwiieesszzyynnoo,, ppoo wwiieelluu llaattaacchh ggrryy 
ww IIII lliiddzzee PPLLOO ii śśwwiieettnneejj rruunnddzziiee 
rreewwaannżżoowweejj sseezzoonnuu 22001133//22001144 
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��� Nikt się nie łudził, że tu będzie
łatwo i przyjemnie (chociaż starsi pa-
nowie biegają za piłką właściwie tylko
dla przyjemności) jednak nie było też
tak źle – w dziewięciu spotkaniach
„Strażacy” uzbierali aż 12 punktów, co

pozwala z optymizmem patrzeć na
wiosenną rundę rewanżową. Dobry
wynik godny jest podkreślenia tym
bardziej, że wszystkie mecze odbyły się
tak naprawdę na wyjeździe – boisko w
Strzekęcinie jest bowiem od dłuższego
czasu w remoncie. Może już na wiosnę
stadion będzie gotowy na przyjęcie pił-
karzy, oczywiście nie tylko oldbojów? 

Tymczasem „Strażacy” po zako-
ńczeniu rundy jesiennej i wzięciu
udziału w gryfickim Turnieju Mi-
strzów (III miejsce) nie zawiesili
butów na kołkach, wprost prze-
ciwnie – biorą udział w gminnym

turnieju rozgrywanym na orliku 
w Świeszynie oraz w halowym tur-
nieju w Koszalinie, a w planach mają
kilka wyjazdów na „gościnne wy-
stępy”, m.in. do Mielna i Sławo-
borza. Wszyscy sympatycy „Ognio-
wych” liczą na dobre i godne
reprezentowanie gminy w I lidze
PLO, zwłaszcza, że w przyszłym
roku klub będzie obchodził 15-lecie
istnienia, sami  zainteresowani zaś 
– na dalsze wspieranie  oldbojów
przez włodarzy Świeszyna. 

Grzegorz Ziobro

Strażacy dają ognia na boisku

Halowe
zawody 
w skokach
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��� Stawiło się ponad 60 zawod-
ników, reprezentujących 11 klubów,
którzy przywieźli 60 koni. 

Zawody rozpoczęły się, najbardziej
emocjonującym dla kibiców, kon-
kursem dla najmłodszych zawodników
i kucy. W tym konkursie wystarto-
wało 6 par. W tym  przypadku nie
było zwycięzcy – liczył się czysty prze-
jazd. 

W klasie mini LL z wysokością
przeszkód do 60 cm poprawne prze-
jazdy miało 9 z 16 startujących par
i tu również do dekoracji wyjechali
wszyscy zawodnicy. Sukcesy odnieśli
także nasi zawodnicy. W klasie L 
– dwufazowym reprezentantka na-
szego klubu Karolina Gołek i Rok-
sana – zajęły trzecie miejsce. 
Podobnie ta para  w klasie L, z wy-
sokością przeszkód do 105 cm, za-
jęła też trzecie miejsce, a zwycięstwo
przypadło Hannie Szymańskiej 
i Waterllo z JKS Dako – Galant
Skibno.

Sportowa rywalizacja dostarczyła
emocji zarówno startującym zawod-
nikom jak i licznie zgromadzonej pu-
bliczności. 

Zawody współfinansowane były z
budżetu Gminy Świeszyno w ramach
„Współzawodnictwa sportowego
grup seniorów, młodzieży i dziecię-
cych”. 
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Pan Tadeusz urodził się 
i mieszkał w Warszawie. Był
uczniem technikum budow-

lanego w pobliżu Agrykoli – terenu re-
kreacyjno – sportowego. Na stałe tre-
nował w Legii Warszawa. Miał
mądrych trenerów, którzy przekonali
go do dziesięcioboju. Specjalizował się
w biegu przez płotki i skoku w dal. 
W tamtych czasach lekka atletyka była
królową sportu. 

– To był sport powszechny. Wiele
osób mojego pokolenia uczestniczyło
w czwartkowych spotkaniach lekko-
atletycznych. Ze znanych osób życia
publicznego byli to m.in. Leszek Bal-
cerowicz i Janusz Lewandowski 
– stwierdza pan Tadeusz. 

Na Politechnice Warszawskiej stu-
diował budownictwo, ale podczas
marcowych wydarzeń 1968 roku zo-
stał usunięty z uczelni. Studia doko-
ńczył w Koszalinie w zakresie inży-
nierii środowiska. 

Tadeusz Miąsek jest członkiem
Związku Weteranów Lekkiej Atletyki,
do którego przyjmowane są osoby od
35 roku życia. Weteranów dziesięcio-
boju na świecie, do których się zalicza,
jest około 300, z tej liczby jedynie co
dziesiąty startuje w zawodach z uwagi
na kontuzje i wiek. Wybiera sobie
kilka przedsięwzięć sportowych
rocznie, do których przygotowuje się

w zależności od kondycji i czasu około
2-3 miesiące wcześniej. Jako weteran
plasuje się zawsze w czołówce w
swoich kategoriach wiekowych.

Sprawność fizyczną pan Tadeusz
utrzymuje poprzez regularne treningi
według autorskiego programu około
półtorej godziny dziennie. W Zegrzu
Pomorskim biega, jeździ rowerem, wy-
konuje treningi sprawnościowe.
Bardzo dba o technikę. 

Wszędzie, gdzie dociera na zawody,
stara się obserwować tamtejsze oby-
czaje, architekturę, nawiązuje kontakty. 

– Takie wyprawy wzbudzają we
mnie zainteresowanie architektoniczne
– mówi pan Tadeusz. -Z racji wyko-
nywanego zawodu podglądam rozwi-
ązania technologiczne i ich rozwój.
Mapa miejsc, w których przebywał
pan Tadeusz obejmuje cały świat,
m.in. Turcja – III miejsce w kategorii
dziesięcioboju M70; Zittau – Boga-
tynia/Zgorzelec – Hradek, srebrny
medal w sztafecie drużyny czterooso-
bowej; San Sebastian, Hiszpania;
Węgry;  Lahti, Finlandia.

Kariery sportowej nie kończy.
Ostatnie badania lekarskie stan zdrowia
pana Tadeusza  oceniają na osobę w
wieku 50 lat.  Kalendarz imprez spor-
towych wypełniony jest propozycjami
udziału w zawodach do roku 2017. 

Zawsze fascynowała go praca z mło-
dzieżą. W latach 1998 – 2006 był
radnym Powiatu Koszalińskiego. 
W tym czasie prowadził sportowe za-
jęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży
w Zegrzu Pomorskim, turnieje, orga-
nizował loty samolotem dla najmniej
zamożnych dzieci z gminy. Pomagał
też w zdobywaniu funduszy dla lokal-
nych drużyn sportowych i zespołów.

Opracowanie: Lidia Łyczko
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