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TO LUDZIE 
NIEZWYKLI. 
DOCEŃCIE ICH! 
a   Głosami mieszkańców regionu zo-
staną przyznane prestiżowe tytuły Oso-
bowość Roku 2018. Walczy o nie prawie  
730 kandydatów 
a   Wszystkich prezentujemy w  dzisiej-
szym dodatku. Każdy czeka na głosy!

Małgorzata Wąsacz 
malgorzata.wasacz@pomorska.pl 

J
uż po raz trzeci Czytelnicy 
przyznają prestiżowy tytuł 
Osobowość Roku Pomorza 
i Kujaw w następujących 
kategoriach: Kultura, Dzia-
łalność społeczna i chary-

tatywna, Samorządność i społecz-
ność lokalna oraz Biznes. Docenią 
w ten sposób osoby wyjątkowe, 
które w mijającym roku zasłużyły się 
dla lokalnej społeczności. Będą to 
osoby niebanalne, bo tylko tacy lu-
dzie zmieniają rzeczywistość.  

W tym roku akcja jest prowa-
dzona wspólnie przez „Gazetę Po-
morską”, „Express Bydgoski” i „No-
wości - Dziennik Toruński”. Kandy-
datów do wyróżnień nominuje re-
dakcyjna kapituła pod przewodni-
ctwem redaktorów naczelnych, 
która weźmie pod uwagę także pro-
pozycje nominacji zgłoszone przez 
naszych Czytelników. Wciąż mogą 
Państwo przesyłać do nas nomina-
cje.  Należy wypełnić krótką ankietę, 
która znajduje się na www.pomor-
ska.pl/osobowosc Zajmuje to tylko 
chwilę. Należy podać uzasadnienia 
nominacji. Zależy nam, aby docenić 
kandydatów przede wszystkim 
za działania, które prowadzili w mi-
nionym roku.  Sama nominacja to 
wyraz naszego uznania dla dotych-
czasowych działań nietuzinkowych 
mieszkańców naszego regionu. 
W ten sposób chcemy im podzięko-
wać za za codzienną pracę, talent 
i pasję. 

Już dziś poprzyj  swojego kandydata 
Głosowanie w pierwszym etapie plebi-
scytu, który rozpoczął się 11 stycznia, 
 potrwa do środy, 13 lutego 2019 roku 
do godz. 20. Laureaci w każdej katego-
rii, w każdym mieście i powiecie, zdo-
będą tytuły Osobowość Roku 2018 
w swoim mieście lub powiecie. Dodat-
kowo wezmą  udział w wojewódzkim 
finale  zachowają zdobyte głosy. 

Głosowanie w finale rozpocznie 
się w piątek, 15 lutego i potrwa 
do środy, 27 lutego do godz. 21. Gło-
sować można na www.pomor-
ska.pl/osobowosc 

Statuetki i nagrody wręczymy  
podczas finałowej gali 
W marcu odbędzie finałowa gala ple-
biscytu podczas której  laureaci od-
biorą piękne statuetki, dyplomy i na-
grody. Każdy zwycięzca etapu powia-
towego otrzyma statuetkę Osobo-
wości Roku. Laureaci etapu woje-
wódzkiego dodatkowo otrzymają 
dwuosobowe zaproszenia na musical 
Metro, który będzie grany w Bydgosz-
czy. Dla zwycięzców etapu wojewódz-
kiego w każdej z kategorii nagrodą jest  
weekendowy pobyt dla dwojga w Ho-
telu SPA FALTOM  w Gdyni z pełnym 
wyżywieniem.  Dla laureatów dru-
giego miejsca w każdej z kategorii 
przewidziano weekendowy pobyt dla 
dwojga w Hotelu Business FALTOM 
w Gdyni z pełnym wyżywieniem. 
Zdobywcy trzeciego miejsca w każdej 
z kategorii otrzymają weekendowy 
pobyt dla dwojga z pełnym wyżywie-
niem w Osadzie Karbówko  w  urokli-
wej Dolinie rzeki Drwęcy.  

NIE 

CZEKAJ, 

ODDAJ 

GŁOS!  Przedstawiamy wyróżnionych 
Osobowość Roku
z miast i powiatów Kujawsko-Pomorskiego za rok 2018! 
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Osobowość Roku 2018

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

169 Filip Krauze, założyciel Stowarzyszenia Obywatel Działa, 
twórca,,Bydgoszcz Niekonwencjonalnie”, nominowany 
za działalność na rzecz propagowania wiedzy dot. miasta 
Bydgoszcz poprzez organizowanie spacerów po Bydgoszczy 
z historią w tle. W ramach cyklu,,Bydgoszcz Niekonwencjolanie” 
prowadzi wycieczki po Bydgoszczy, na które przychodzą całe 
rodziny. Organizator wydarzenia „Nad Starym Kanałem”, spływów 
kajakowych po Bydgoszczy, a także wycieczek po regionie dla 
najmłodszych. Zaangażowany w życie i popularyzowanie 
bydgoskiego śródmieścia. Radny rady osiedla, przewodnik 
w ramach cyklu MCK-u „Kultura na świeżym”. 

168 Sebastian Grysiak, społecznik, nominowany za aktywną 
pracę na rzecz wspólnoty obywatelskiej. 

167 Dariusz Smól, nominowany za całokształt działań na rzecz 
osiedla Miedzyń i Prądy. 

170 Marek Grabowicz, społecznik, członek Stowarzyszenia 
Górzyskowo, nominowany za determinację w zagospodarowaniu 
i uporządkowaniu parku przy ul. Kossaka. 

118 Dr med. Paweł Rajewski, lekarz, nominowany 
za zaangażowanie i serce wkładane z wykonywanie swojej pracy, 
a także za wyrozumiałość i empatię wobec pacjentów. 

116 Justyna Polasik, radna miasta Bydgoszcz, właścicielka salonu 
fryzjerskiego „zyjzklasa.pl”, nominowana za wkład w rewitalizację 
Starego Fordonu i pracę na rzecz społeczności lokalnej. 

120 Radosław Ginther, nauczyciel, przewodniczący rady osiedla 
Osowa Góra, nominowany za przewodzenie radzie osiedla Osowa 
Góra oraz zaangażowanie w akcje społeczne i charytatywne. 

111 Mariola Wolnik, nauczyciel, nominowana za całokształt 
działalności pisarskiej.  

105 Małgorzata Stawicka, przedsiębiorca, społecznik, działacz 
kultury, nominowana za działalność społeczną, zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych oraz promowanie kultury poprzez Fundację 
Nasza Tradycja - Nasza Przyszłość. 

91 Joanna Maciejewska, organizator Biegu Puszczy Bydgoskiej, 
nominowana za zorganizowanie „Bukowiska”. 

49 Dariusz Smól, działacz stowarzyszenia Miedzyń Prądy, 
nominowany za aktywną działalność na rzecz mieszkańców 
Miedzynia Prądów. 

48 Monika Matowska, przewodnicząca rady miasta Bydgoszcz, 
nominowana za wybór na szefową rady miasta - najmłodszej 
w historii bydgoskiego samorządu. 

47 Bartosz Mikołajczyk, społecznik, promotor kultury i sztuki, 
nominowany za działalność na rzecz społeczności lokalnej, 
szczególnie za projekt ogrodu sztuk w Fordonie. 

34 prof. Dariusz Markowski, szef Rady ds. Estetyki, 
nominowany za aktywną działalność w Radzie ds. Estetyki. 

33 Maciej Bakalarczyk, menedżer Starego Miasta i Śródmieścia, 
nominowany za pomysły i działania na rzecz ścisłego centrum 
Bydgoszczy. 

4 Renata Włazik, działaczka społeczna, nominowana 
za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności - mieszkańców 
Łęgnowo Wieś. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

222 Mateusz Buława, reżyser krótkometrażowych filmów 
dokumentalnych, operator, związany z BKF-em, nominowany 
za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm, charyzmę 
dokumentów filmowych, za wrażliwość w realizacji tematów.  

221 Paweł Jaroński, pisarz i ilustrator bydgoski, nominowany 
za ogromny talent, którym dzieli się od kilku lat, jednocześnie 
promując miasto Bydgoszcz. 

220 Barbara Boniek, nauczyciel SP 34, Organizator konkursu 
„Ratuj życie”, „Gotowanie z Vip-ami”, nominowana 
za organizowanie konkursów dla dzieci oraz oddaną pracę 
na rzecz najmłodszych. 

218 Małgorzata Grela, śpiewaczka operowa, Dziekan Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 
nominowana za działalność pedagogiczno-artystyczną. 

216 Piotr Wajrak, dyrygent Opery Nova i Akademii Muzycznej, 
nominowany za uśmiech, energię, optymizm, a także wielką 
kulturę osobistą i profesjonalizm w pracy.  

215 Michał Dobrzyński, kompozytor, Akademia Muzyczna im. F. 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, nominowany za wybitną 
twórczość operową, która zdobyła uznanie publiczności oraz 
krytyków w Polsce i za granicą, a także transmitowana była 
na cały świat przez TV Arte Concert. 

214 Natalia Balkow, piosenkarka, nominowana za całokształt 
pracy artystycznej, którą przyczynia się do promowania regionu.  

212 Michał „Miś” Siedlecki, improwizator z grupy Blender, 
animator zabaw w Roboproject, nominowany za propagowanie 
improwizacji teatralnej w Bydgoszczy, a także za wyjątkowo dobry 
kontakt z najmłodszymi widzami. 

211 Paweł Milhausen, nauczyciel tańca towarzyskiego, zumby, 
zumby strong, nominowany za zaangażowanie i pasję wkładaną 
w naukę kursantów oraz występy organizowane dla dzieci 
z oddziałów onkologicznych. 

210 Adam Goździewski, społecznik, współprowadzący program 
rozrywkowy na Facebook i youtube.com. Autor kanału 
Goździkinfo na youtube.com, nominowany za prowadzenie kanału 
na youtube.com Goździkinfo, w którym pokazywane są tematy 
związane z Bydgoszczą. 

208 Wioletta Kotwicka, malarka, artysta niezależny, 
nominowana za wkład w pokazywanie piękna Bydgoszczy 
poprzez swoje malarstwo. 

197 Weronika Płaczek, Pomysłodawczyni festiwalu Animocje 
(organizator - MCK), nominowana za pomysł i rozwój festiwalu 
Animocje. 

185 Paweł Paczyński, instruktor Zumba Fitness w Bydgoszczy, 
nominowany za organizację cyklicznej imprezy „ Lato z Zumba 
Fitness w Bydgoszczy”, a także za uaktywnianie osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 

180 Adam Bujny, właściciel Muzeum Mydła i Historii Brudu 
w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Wytwórni Mydła, nominowany 
za działalność edukacyjno-turystyczną w Bydgoszczy oraz 
promowanie miasta. 

167 Marta Ziuta Rembecka, raperka, właścicielka kawiarni bistro 
wegańskiej, nominowana za promowanie stylu życia „Zacisze” 
oraz za serce i zaangażowanie wkładane w pracę z dziećmi 
z autyzmem. 

163 Sandra Siernicka, animator, nominowana za zaangażowanie 
w rolę animatorki kultury i pełne pasji i poświęcenia kierowanie 
Centrum Rozwoju i Edukacji Fantazja w bydgoskim Fordonie. 

161 Krzysztof Kriz Wachowiak, organizator imprez, 
nominowany za zaangażowanie w organizowanie imprez. 

158 Violetta Naskręt, autorka strony receptanaszczescie.pl, 
nominowana za organizowanie motywacyjnych spotkań 
poetyckich, prowadzenie pozytywnego fanpage’a, a także 
za wydanie wierszy we wspólnej publikacji ,,Kreatywne Pisanie.12 
debiutów”. 

154 Zuzanna Szmidt, menadżer klubu Mózg, nominowana 
za kompleksową i profesjonalną organizację cyklicznego 
wydarzenia z ramienia Tupotu Poetyckiego. 

153 Katarzyna Gębarowska, badaczka fotografii, artystka 
fotografka, kuratorka wystaw, właścicielka Galerii Farbiarnia, 
nominowana za książkę „Kobiety Fotonu” oraz Międzynarodowy 

Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej Vintage Photo Festiwal 
w Bydgoszczy. 

149 Krzysztof Nowicki, bydgoski filmowiec i animator kultury, 
prezes stowarzyszenia Koloroffon, nominowany za film 
dokumentalny „Sen Leocadii”, który zdobył uznanie na festiwalach 
filmowych na całym świecie oraz całokształt pracy twórczej. 

148 Lucyna Brzezinska-Eluszkiewicz, pracuje w Fundacji 
Kamienica 12, animator kultury, autorka oryginalnych warsztatów, 
imprez i cykli tematycznych propagujących czytelnictwo, 
nominowana za organizowanie warsztatów i wydarzeń 
propagujących czytelnictwo oraz realizację licznych projektów 
m.in. CzyTam Świat, Czytanie i Działanie. 

146 Patrycja Cywińska-Gacka, dyrygent, animator kultury, 
nauczyciel Pałacu Młodzieży, nominowana za wielkie serce 
i zaangażowanie w pracy z młodzieżą, wspaniałe audycje 
muzyczne dla dzieci i promowanie muzyki dawnej w regionie. 

145 Izabela Cywińska-Łomżyńska, dyrygent Małej Formacji 
Chóralnej, nauczyciel Pałacu Młodzieży, nominowana za wielkie 
serce i zaangażowanie w pracy z dziećmi. 

144 Katarzyna Chrzan, muzyk, poeta, animator z Kasia Chrzan 
Trio, dziennikarz, nominowana za ponadprzeciętną wrażliwość 
w pracy artystycznej.  

143 Daria Barszczyk, wokalistka, wspaniały człowiek, 
nominowana za niezłomność charakteru oraz sukcesy muzyczne 
osiągane mimo ograniczeń zdrowotnych.  

141 Alicja Dobrowolna, kierownik pracowni teatru i tańca 
w Miejskim Centrum Kultury, nominowana za rozwijanie 
improwizacji teatralnej w regionie, stworzenie Międzynarodowego 
Festiwalu Improwizacji Teartalnej Improdrom oraz 
reprezentowanie regionu na licznych festiwalach w kraju 
i za granicą. 

139 Krzysztof Drozdowski, historyk regionalista, nominowany 
za promowanie lokalnej historii.  

138 Agnieszka Emma Gołaszewska, poetka, pisarka, kobieta 
inspiracja, nominowana za całokształt twórczości pisarskiej m.in. 
za piękne wiersze, które inspirują i uczą czytelników.  

131 Tadeusz Oszubski, pisarz, publicysta, animator kultury, 
dziennikarz, nominowany za promowanie Bydgoszczy w swoich 
powieściach oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych w „Domu 
Legend Bydgoszczy” na bydgoskich Bartodziejach. 

130 Bożena Bąk, emerytka, szefowa Klubu Miłośników Sztuki, 
nominowana za konsekwencję w przygotowywaniu kulturalnej 
oferty spotkań dla seniorów i dbałości o jej wysoki poziom. 

BYDGOSZCZ

46 Piotr Głuchowski 158 Violetta Naskręt 213 Hanna Leniec 127 Krzysztof Toczko 40 Sandra Siernicka 4 Marcin Sendwicki

120 Radosław Ginther 180 Adam Bujny 113 Maciej Puto 149 Krzysztof Nowicki 197 Weronika Płaczek 153 Katarzyna Gębarowska

47 Bartosz Mikołajczyk 91 Joanna Maciejewska 116 Justyna Polasik 105 Małgorzata Stawicka 111 Mariola Wolnik 48 Monika Matowska
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Osobowość Roku 2018

120 Marcin Pawłowski, Pawbeats, nominowany za płytę 
PAWBEATS - OUT. 

114 Tomasz Izajasz, dyrektor Muzeum Kanału Bydgoskiego, 
nominowany za propagowanie historii kanału bydgoskiego. 

113 Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej, nominowany 
za krzewienie kultury w regionie i na terenie całej Polski, 
organizowanie wielu prestiżowych konkursów, w tym 
pianistycznego im. J.I. Paderewskiego. 

70 Tadeusz Frymark, przewodnik turystyczny województwa 
kujawsko-pomorskiego, członek RO PTTK „Szlak Brdy” 
w Bydgoszczy, nominowany za popularyzowanie ciekawostek 
turystycznych regionu. 

49 Jarosław Mikietyński, ogrodnik, zastępca kierownika 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
nominowany za ogromne zaangażowanie w organizację 
koncertów, wspólnego czytania i spotkań edukacyjnych 
w ogrodzie. 

46 Piotr Głuchowski, dziennikarz, pisarz, nominowany 
za powieść „Kler” będącą rozwinięciem scenariusza filmu pod tym 
samym tytułem.  

45 Gizela Chmielewska, dziennikarka, pisarka, nominowana 
za konsekwentne badanie i dokumentowanie śladów Polaków 
z Kresów w przedwojennej Bydgoszczy, czego efektem jest książka 
„Gniazdo zastępcze”. 

13 Tomasz Marcysiak, socjolog, trener karate dla dzieci, 
nominowany za pokazywanie najmłodszym, poprzez zajęcia 
i obozy karate zasad, które są ważne i kształtują osobowość. 

9 Jarosław Jaruszewski BISZ, raper oraz założyciel zespołu 
B.O.K., nominowany za całokształt pracy artystycznej.  

3 Alicja Rączka, dyrektor Kina Helios, nominowana 
za ponadprzeciętne zaangażowanie w swoją pracę oraz otwartość 
na drugiego człowieka. 

2 Marcin Sauter, bydgoski reżyser, fotograf, współtwórca 
Bydgoskiej Kroniki Filmowej, nominowany za wielki sukces filmu 
„Żalanasz - pusty brzeg”. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

285 Mateusz Jurkiewicz, wolontariusz, nominowany za pracę 
społeczną jako wolontariusz w okresie siedmiu lat w PCK Oddział 
w Bydgoszczy. 

257 Paweł Komo, założyciel Stowarzyszenia Udarowcy, 
nominowany za założenie Stowarzyszenia Udarowcy. 

258 Sebastian Szyper, założyciel Stowarzyszenia Udarowcy, 
nominowany za założenie Stowarzyszenie Udarowcy. 

259 Mariusz Baumgart, założyciel Stowarzyszenia Udarowcy, 
nominowany za założenie Stowarzyszenie Udarowcy. 

260 Alicja Szymańska, nominowana za zaangażowanie 
w organizowanie akcji charytatywnych i gotowość niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi. 

127 Krzysztof Toczko, muzyk (pARTyzant, Dżem), 
Stowarzyszenie Żółty Beret, nominowany za charytatywną pracę 
na rzecz dzieci z Oddziału Onkologii Dziecięcej Szpitala 
Uniwersyteckiego im. A. Jurasza oraz za projekt profilaktyczny dla 
młodzieży „Pasja bez imitacji”. 

137 Krzysztof Jankowski, dyrektor BZPOW w Bydgoszczy 
nominowany za zaangażowanie w działania charytatywne 
i społeczne. 

64 Paulina Mikołajczak, fundacja „Dr Clown” Oddział 
Bydgoszcz, nominowana za za udział w działaniach Fundacji „Dr 
Clown” Oddział Bydgoszcz. 

156 Andrzej Młyński, radny miasta Bydgoszczy, nominowany 
za organizowanie charytatywnych akcji na rzecz bezdomnych, 
rodzinnych domów dziecka oraz schroniska dla zwierząt. 

157 Bogumiła Muller, Stowarzyszenie Serduszko na Dłoni, 
nominowana za za całokształt pracy społecznej i charytatywnej 
m.in. konsekwencje w organizacji pomocy dla chorych dzieci 
i osób niepełnosprawnych.  

104 Mariusz Kościelniak, właściciel komisu samochodowego, 
nominowany za miłość i zaangażowanie w działania na rzecz 
schroniska m.in. poprzez organizacje zbiórek charytatywnych. 

40 Sandra Siernicka, animatorka i dyrektor klubu dziecięcego 
w Fordonie, nominowana za organizacje akcji charytatywnych 
oraz ciekawych zajęć dydaktycznych dla dzieci.  

71 Monika Walczak, prezes Fundacji Odjazdowo Nieograniczeni, 
nominowana za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz działania podjęte w celu ich aktywizacji.  

244 Beata Zielińska, Inkubator Społeczny, nominowana 
za bezinteresowną pomoc ludziom bezdomnym i po przejściach 
w wyjściu z bezdomności i powrocie do społeczeństwa. 

73 Monika Rymer, Boom kids Butik dzieciecy, nominowana 
za pomaganie potrzebującym dzieciom m.in. poprzez zbiórki 
i udział w akcji Onko-Mikołaje. 

56 Paweł Paczyński, właściciel Freedom Dance Studio, 
Instruktor Zumba Fitness, nominowany za bezinteresowną 
organizację maratonów, zajęć i zbiórek charytatywnych dla 
potrzebujących.  

191 Adam Joppek, prezes Fundacji Wielka Rodzina, prowadzący 
Rodzinny Dom Dziecka Bydgoszcz, nominowany za wyjątkowe 
zaangażowanie i serce wkładane w prowadzenie rodzinnego 
domu dziecka oraz organizację wielu charytatywnych imprez 
i akcji.  

237 Krystyna Klatecka, prezes Stowarzyszenia Iskierki, prowadzi 
świetlicę środowiskową „Dom Serca”, nominowana za otaczanie 
ludzi potrzebujących swoją miłością oraz mobilizowanie innych 
do zaangażowania się w niesienie pomocy bliźnim.  

229 Dr n.med. Paweł Rajewski, lekarz, nominowany 
za poświęcenie i zaangażowanie wkładane w prace, a także 
otaczanie każdego pacjenta wyjątkową troską i uwagą.  

227 Katarzyna Zwierzchowska, prezes Fundacji Dum Spiro, 
Spero oraz radna w Radzie Miasta Bydgoszczy, nominowana 
za działalność charytatywną poprzez założoną Fundację DUM 
SPIRO, SPERO zajmującą się rehabilitacją osób niepełnosprawnych 
poprzez sztukę i szeroko rozumianą kulturę. 

226 Agnieszka Lukowska, mama wychowującą 2 córki, 
nominowana za bezinteresowne działanie na rzecz 
potrzebujących, ubogich i niepełnosprawnych.  

225 Joanna Appel, wolontariusz w BKPZ Animals Bydgoszcz, 
nominowana za ogromne serce wkładane w niesienie pomocy 
bezdomnym zwierzętom.  

89 Adam Jaworski, właściciel fimy Adam-Pol, nominowany 
za pomoc i organizację cyklicznych zbiórek na rzecz dzieci i osób 
poszkodowanych w nawałnicy. 

54 Piotr Dagiel, członek zarządu klubu sportowego basket 25-
Artego Bydgoszcz, nominowany za zaangażowanie 
i bezinteresowne poświęcenie dla innych. 

43 Robert Sawicki, fotograf, nominowany za bezinteresowną 
działalność społeczną i charytatywną.  

214 Dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska, koordynatorka 
transplantacyjna, nominowana za promowanie wiedzy o zdrowiu 
i transplantacji. 

213 Hanna Leniec, oficer jachtowy, nominowana za rekordowy 
rejs wokół Antarktydy i prowadzenie inspirującego videoobloga 
o walce z nowotworem. 

212 Izabella Szolginia, dyrektor Schroniska dla Zwierząt 
w Bydgoszczy, nominowana za działalność filantropijną na rzecz 
zwierząt. 

4 Marcin Sendwicki, „KUKAJ”, nominowany za zaangażowanie 
w wiele akcji charytatywnych mimo własnych ograniczeń.  

113 Marek Koziński, profesor, lekarz kardiolog w Szpitalu 
Uniwersyteckim, nominowany za propagowanie zdrowego stylu 
życia. 

120 Adam Nowak, właściciel firmy, założyciel Siedliska, 
nominowany za założenie i utrzymywanie Siedliska przy ul. 
Pomorskiej. 

119 Aurelia Ratajczak, wolontariusz, OSP Brzoza, fotograf, 
nominowana za zaangażowanie w działalność społeczną 
i charytatywną tj. Szlachetna paczka, czy Ciepło w słoiku. 

118 Krystian Frelichowski, radny, nauczyciel, nominowany 
za zaangażowanie w pomoc Polakom mieszkających na Białorusi.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

169 Angelika Makowska, właścicielka firmy Praliny Bą Bą, 
nominowana za odważne i pomysłowe prowadzenie 
niestandardowego biznesu, którego sukces rozsławia Bydgoszcz.  

168 Beata Ignatowska, właściciel Fabrykapl, nominowana 
za uzyskanie w roku 2018 czołowego specjalisty w dziedzinie 
zabezpieczeń pasywnych.  

BYDGOSZCZ

14 Ewa Krassowska 5 Joachim Ładanaj 140 Malwina Trojanowska 93 Stanisław Drzewiecki 77 Michał Czakowski 139 Leszek Walczak

167 Piotr Dagiel ,Tovares, nominowany za ciągły i transparentny 
rozwój firmy oraz wspieranie bydgoskiego sportu. 

140 Malwina Trojanowska, Medical Ink, nominowana 
za utworzenie w 2018 roku własnej firmy, poszerzanie kwalifikacji 
i zaangażowanie w akcje charytatywnej i pomoc potrzebującym 

139 Leszek Walczak, dyrektor naczelny firmy Wojskowe Zakłady 
Lotnicze nr 2 S.A., nominowany za rozwój firmy, szanowanie 
i dbanie o swoich pracowników 

93 Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji w Bydgoszczy nominowany za wdrażanie nowych 
technologii służących ochronie środowiska 

90 Mariusz Rędaszka, prezes Stomilu, nominowany 
za opracowanie planu modernizacji i restrukturyzacji jednej 
z najstarszych bydgoskich firm 

86 Konrad Mikołajski, prezes ProNatury, nominowany 
za modernizację Stacji Segregacji Odpadów  

77 Michał Czakowski, sekretarz generalny Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nominowany za profesjonalne 
podejście do pracy, zaangażowanie w wiele działań i pozytywną, 
pogodną postawę 

24 Adam Gudell, prokurent firmy Moderator Inwestycje, 
nominowany za udane remonty starych kamienic m.in. przy ul. 
Zamoyskiego, plan rewitalizacji BociaNOWA i udział producencki 
w powstaniu filmu „Kler”. 

14 Ewa Krassowska, dyrektor Centrum Handlowego Zielone 
Arkady, nominowana za znakomite zarządzanie Centrum 
Handlowym Zielone Arkady . 

10 Edward Niedbalski, prezes firmy Euro TIM, nominowany 
za zaangażowanie i otwartość oraz jakość usług firmy turystycznej 
zajmującej się organizowaniem wyjazdów wycieczek, pielgrzymek 
i wyjazdów wypoczynkowych. 

8 Wojciech Rybka, prezes zarządu firmy Drozapol - Profil S.A., 
nominowany za sukcesy kierowanego przez niego 
przedsiębiorstwa oraz za postawę pełną zaangażowania. 

7 Karol Cygan, prezes zarządu Envio Group Poland Sp. z o.o. 
Sp.k., nominowany za pełen profesjonalizm, zaangażowanie 
i otwartość oraz docenianie pracowników. 

5 Joachim Ładanaj, prezes Zarządu firmy JMBP Prefabrykaty Sp. 
z o. o., nominowany za znakomite zarządzanie zespołem 
pracowników. 

4 Dorota Leśniewska, prezes zarządu Ebud TBS, nominowana 
za znakomite zarządzanie firmą i osiągane sukcesy. 

1 Krzysztof Urbański, właściciel firmy Alan akcesoria meblowe, 
nominowany za kolejny rok sukcesów firmy i niezmienną 
skromną, otwartą i pozytywną postawę wobec drugiego 
człowieka.

118 Krystian Frelichowski 119 Aurelia Ratajczak 157 Bogumiła Muller 212 Izabella Szolginia 137 Krzysztof Jankowski 4 Dorota Leśniewska
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Osobowość Roku 2018

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

144 Piotr Gadzikowski, prezes Okregowego Zarządu PZD, 
nominowany za popularyzowanie idei ogrodnictwa działkowego, 
a także dbanie o prawa i bezpieczeństwo działkowców. 

140 Wojciech Flaczyński, podróżnik, nominowany 
za rozsławianie Grudziądza podczas wyprawy na Makalu. 

81 Łukasz Kowarowski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Grudziądz, nominowany za działalność na rzecz mieszkańców, 
głównie swojego osiedla Lotnisko. 

80 Liliana Tomaszewska, pracuje za granicą, nominowana 
za aktywny udział w Grudziądzkim Budżecie Obywatelskim.  

78 Krystyna Grabowska, prezes Centrum Rehabilitacji im. ks. 
bpa J. Chrapka, nominowana za skuteczne prowadzenie 
rehabilitacji ciała i ducha osób niepełnosprawnych. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

186 Tomasz Jurek, współtworzył Grudziądzką Grupę Literacką 
KWADRYGĘ. Muzyk, wspołtworca wydarzeń GGL KWADRYGA, 
nominowany za tworzenie wydarzeń kulturalnych GGL 
KWADRYGA. 

182 Marcin Nowicki, funkcjonariusz ZK nr 1, nominowany 
za wydanie drugiego, rozszerzonego wydania historii Zakładu 
Karnego nr 1 w Grudziądzu „Od Klasztoru do więzienia”. 

116 Maciej Gburczyk, muzyk z grupy Reggaeside, nauczyciel 
muzyki w szkole w Węgrowie, organizator koncertu świątecznego, 
nominowany za naukę dzieci gry na instrumentach oraz występ 
półfinałowy z zespołem Reggaeside w „Mam Talent”. 

115 Zbigniew Poliszczuk, Studio Piosenki Zbigniew Poliszczuk, 
nominowany za rozwój i organizację koncertów wielkanocnych 
oraz świątecznych wraz z dziećmi ze studia piosenki. 

102 Joanna Zasada, nauczyciel fotografii, Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy przy ul. Kasprowicza w Grudziądzu, nominowana 
za całokształt pracy artystycznej oraz zaangażowanie w społeczne 
przedsięwzięcia.  

100 Mateusz Iwanowski, dyrygent, nominowany 
za zaangażowanie w prowadzenie chóru Alla camera. 

99 Barbara Polak, instruktor w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, 
nominowana za wieloletnią i pełną sukcesów pracę z dziećmi 
i nastolatkami. 

98 Małgorzata Ambrosius-Okońska, prezes Grudziądzkiego 
Towarzystwa Kultury, nominowana za wszechstronną działalność 
kulturalną. 

97 Anna Wajler, starszy kustosz w muzeum, nominowana 
za sfinalizowanie wystawy poświęconej Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

286 Julia Piotrowicz, President Bastion Ladies, nominowana 
za niesienie bezinteresownej pomocy potrzebujacym 
i promowanie pozytywnego wizerunku motocyklistów. 

276 Joanna Kapusta, prezes stowarzyszenia ,,Otwarte Serca”, 
nominowana za długoletnią pomoc i wsparcie niesione dzieciom 
niepełnosprawnym m.in. organizację festynu dla Michała i Majki. 

253 Iwona Majorke, organ prowadzący Niepubliczne 
Przedszkole Dom Małego Skrzata, Niepubliczną Szkołę 
Podstawową „Spinaker”, OREW „Promyk” oraz Dyrektor Publicznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Grudziądzu, 
nominowana za gotowość niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi i za wspieranie niepełnosprawnych dzieci.  

27 Tomasz Szymański, organizator inicjatywy „Mistrzowie dla 
Mai Witkowskiej”- licytacje gadżetów sportowych, działacz 
społeczny, pracownik cywilny resortu obrony narodowej 
w centrum szkolenia logistyki, nominowany za całokształt 
działalności charytatywnej m.in. za zorganizowanie inicjatywy 
„Mistrzowie dla Mai Witkowskiej” oraz zaangażowanie 
w organizację koncertu dla Mai Witkowskiej. 

132 Joanna Magdzińska, nominowana za wieloletnią pomoc 
potrzebującym i krzywdzonym zwierzętom.  

86 Michał Jędrzejewski, jeden ze współorganizatorów akcji 
„Wieszak wymiany ciepła”, nominowany za zorganizowanie akcji 
„Wieszak wymiany ciepła”.  

8 Zilia Tomaszewska, nominowana za napisanie projektu 
obywatelskiego, dzięki któremu powstał ogród, wybieg dla psów, 
plac zabaw oraz miejsce dla kibiców. 

167 Anna Schubring, fotograf, nominowana za zorganizowanie 
w Grudziądzu III Lokalnych Targów „Świat Kobiety i Dziecka”. 

33 Sławomir Mikowski, strażak, nominowany za szczególne 
zasługi w służbie publicznej nagrodzone m.in. tytułem „Strażaka 
Roku 2018”. 

GRUDZIĄDZ

70 Marek Dobrzeniecki 253 Iwona Majorke 27 Tomasz Szymański

99 Barbara Polak 116 Maciej Gburczyk 186 Tomasz Jurek 115 Zbigniew Poliszczuk

78 Krystyna Grabowska 81 Łukasz Kowarowski 144 Piotr Gadzikowski 140 Wojciech Flaczyński

67 Patryk Gruszeczka, wolontariusz Parkrun Grudziądz, 
nominowany za wprowadzenie idei Parkrun zrzeszającej biegaczy 
z całej Polski. 

230 Kacper Bolewski, nominowany za działalność na rzecz 
lokalnej społeczności oraz współorganizacje charytatywnych akcji.  

185 Maciej Pasieka, szef schroniska dla zwierząt w Grudziądzu, 
nominowany za uruchomienie idei wolontariatu w Centrum Opieki 
nad Zwierzętami w Grudziądzu i akcji adopcyjnych zwierzaków. 

91 Małgorzata Betlejewska, wolontariusz, nominowana 
za współorganizowanie wielu akcji charytatywnych, m.in. festynu 
dla Nikoli i Majki  oraz akcji Onko-Mikołaje. 

60 Paweł Grochowski, prezes Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w Grudziądzu, nominowany za organizację 
corocznych akcji na rzecz ratowania zabytkowych grobów 
na cmentarzu w Grudziądzu. 

63 Paulina Szamszur, uczeń, nominowana za działalność 
charytatywną oraz zdobycie tytułu Wolontariusza roku 2018 
w Grudziądzu. 

183 Jerzy Szczublewski, wiceprezes Stali Grudziądz, 
nominowany za działalność charytatywną oraz zdobycie tytułu 
Wolontariusza roku 2017 w Grudziądzu.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

164 Aniceta Plichta, właścicielka restauracji, nominowana 
za traktowanie pracowników jak rodzinę i indywidualne podejście 
do każdego pracownika 

87 Janusz Kubera, właściciel Kubera Cars, nominowany 
za dynamiczny rozwój firmy w 2018 roku 

70 Marek Dobrzeniecki, prezes firmy Sits Industry, nominowany 
za otwarcie nowoczesnego zakładu produkcji mebli w Grudziądzu 

65 Dariusz Mac, prezes zarządu firmy Damech, nominowany 
za prężną działalności firmy i Srebrny Laur (Certyfikat Specjalny) 
programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 

64 Czesław Kwaśnicki, właściciel firmy Teleserwis, nominowany 
za prężną działalność firmy i certyfikat programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

160 Maciej Jankowski, przewodniczący Rady Gminy Raciążek, 
nominowany za uczciwe i solidne zarządzanie Radą Gminy 
Raciążek w trosce o dobro jej mieszkańców - merytorycznie 
i konsekwentnie, zgodnie ze swoim hasłem „Oddajmy władzę 
w ręce mieszkańców, nie urzędników” - działa na rzecz naprawy 
gminy i sytuacji w OSP KSRG Raciążek. 

162 Jarosław Jucewicz, radny gminy Ciechocinek, nominowany 
za działania na rzecz mieszkańców i kuracjuszy Uzdrowiska 
Ciechocinek. 

59 Piotr Kosik, wójt gminy Waganiec, nominowany za naprawę 
dróg i rozwój infrastruktury gminy, a także za działalność na rzecz 
poprawy warunków oświaty m.in. remont szkół i zainicjowanie 
ośrodków kultury w świetlicach wiejskich.  

46 Leszek Dzierżewicz, burmistrz miasta Ciechocinek, 
nominowany za działalność na rzecz poprawy wizerunku miasta, 
otwarcie samorządowego żłobka, wspieranie środowisk 
senioralnych oraz organizację licznych imprez kulturalnych. 

45 Andrzej Cieśla, burmistrz miasta Aleksandrowa Kujawskiego, 
nominowany za dążenie do przywrócenia świetności zabytkowego 
dworca kolejowego, rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie 
miasta, organizację wielu imprez kulturalnych oraz wspieranie 
środowisk osób niepełnosprawnych. 

43 Remigiusz Balcerak, sołtys w miejscowości Ośno Drugie, gm. 
Aleksandrów Kujawski, nominowany za inicjatywy podejmowane 
na rzecz wsi i mieszkańców, mądre gospodarowanie Funduszem 
Sołeckim oraz pomysłowość w integrowaniu lokalnej społeczności 
m.in. poprzez organizację corocznego Zlotu Starej Motoryzacji. 

42 Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck, nominowany 
za poprawienie stanu dróg i estetyki gminy, rozwój kultury 
i edukacji, a także za przywrócenie posterunku Policji w Konecku.  

41 Andrzej Olszewski, wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, 
nominowany za aktywizację lokalnych środowisk 
w rozwiązywanie problemów na poziomie sołectw i wsi, poprzez 
zainicjowanie i rozwinięcie Funduszu Sołeckiego.  

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

223 Kaja Potrzebska, dyrygent chóru Lutnia Nova, nominowana 
za pracę z chórem Lutnia Nova oraz rozwijanie pasji do śpiewu 
u dorosłych . 

184 Michał Tadeusz Gajewski, producent koncertowy, właściciel 
Agencji Artystycznej POWSINOGA, pomysłodawca i wykonawca 
Inicjatywy WPIERNICZ, nominowany za organizacje koncertów 
sławnych i cenionych artystów oraz przywrócenie świetności 
zabytkowego Teatru Letniego w Ciechocinku. 

178 Ewelina Graczyk, pracownik Fundacji Inicjatyw na Rzecz 
Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS, nominowana za promocję 
młodych i zdolnych osób z niepełnosprawnościami oraz rozwijanie 
ich talentu muzycznego poprzez współorganizowanie „Impresji 
artystycznych”. 

69 Izabela Więcej, wieloletni pracownik Szkoły Muzycznej 
w Toruniu, członkini Toruńskiej Orkiestry Kameralnej 
i Symfonicznej, Orkiestry Zdrojowej w Ciechocinku, założycielka 
Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego i Toruńskiej Orkiestry 
Salonowej, nominowana za zaangażowanie w upowszechnianie 
życia kulturalnego wśród lokalnej społeczności koncertowanie 
podczas wszelkich przedsięwzięć kulturalnych i religijnych. 

43 Krystyna Wasilkowska-Frelichowska, autorka, 
nominowana za całokształt pracy pisarskiej, w tym publikacji 
poświęconych Nieszawie i jej mieszkańcom.  

42 Agata Ceglewska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Raciążku, nominowana za pracę na rzecz rozwoju kultury 
w gminie, organizacje imprez o charakterze prospołecznym 
i kulturalnym, a także wspieranie stowarzyszeń. 

41 Małgorzata Świątkowska, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Służewie, nominowana za wielki wkład w życie 
kulturalne gminy Aleksandrów Kujawski oraz organizacje imprez, 
warsztatów i zajęć dla mieszkańców w każdym wieku. 

40 Barbara Kawczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
w Ciechocinku, nominowana za organizacje wielu imprez 
kulturalnych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. 

39 Arkadiusz Gralak, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
w Aleksandrowie Kujawskim, nominowany za wielki wkład 
wnoszony w rozwijanie aleksandrowskiej kultury oraz organizacje 
wielu imprez o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

114 Marek Kokoszka, prezes Zarządu, Lekarz Naczelny 
Sanatorium Wrzos w Ciechocinku, nominowany za wsparcie Akcji 
Społecznej „Siła Kobiety”. 

107 Marian Gawinecki, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ciechocinka, nominowany za organizację imprez kulturalnych dla 
mieszkańców, aktywizację środowiska senioralnego oraz 
promowanie Ciechocinka.  

171 Henryk Płotkowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Aleksandrowa Kujawskiego, nominowany za opiekę nad miejscami 
pamięci narodowej oraz organizację spotkań i prelekcji dla 
mieszkańców. 

168 Daria Zwierzchowska, prezes Klubu Honorowych Dawców 
Krwi STRAŻAK przy OSP w Straszewie, nominowana za organizację 
i prowadzenie KHDK w Straszewie oraz organizację licznych akcji 
poboru krwi na terenie powiatu aleksandrowskiego. 

82 Mieczysław Kołodziej, kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim, 
nominowany za systematyczną pracę na rzecz aktywizacji osób 
niepełnosprawnych. 

165 Dawid Urbańki, kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim 
nominowany za pracę na rzecz poprawy sytuacji osób 
niepełnosprawnych.  

5 ks. Przemysław Cholewa, kierownik Oratorium św. Jana Bosko 
w Aleksandrowie Kujawskim, nominowany za pracę na rzecz 
aktywizacji lokalnej młodzieży. 

34 Arleta Królikowska, Sylwia Nowicka, Stowarzyszenie 
„Radosny Zakątek”, nominowane za organizowanie bezpłatnych 
zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

33 Adam Brzuszkiewicz, prezes zarządu Kolejowego Szpitala 
Uzdrowiskowego w Ciechocinku, nominowany za systematyczne 
zwiększanie oferty uzdrowiskowej, udział w projektach UE oraz 
unowocześnianie i rozbudowę szpitala. 

32 Piotr Gondek, prezes Przedsiębiorstwa Usługowego Algawa 
w Aleksandrowie Kujawskim, nominowany za systematyczne 
unowocześnianie oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 
powiatu aleksandrowskiego i tworzenie wielu miejsc pracy. 

31 Paweł Krzemiński, prezes BIN Sp. z o.o. w Aleksandrowie 
Kujawskim, nominowany za zmianę mentalności rolników 
na temat przechowywania ziarna zbóż i rozbudowę zakładu 
z myślą o nowych miejscach pracy. 

30 Marcin Zajączkowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa 
Uzdrowisko Ciechocinek S.A., nominowany za podnoszenie 
standardów opieki uzdrowiskowej, promocję miasta i organizację 
imprez o charakterze ogólnopolskim, m.in. Półmaratonu 
Uzdrowisko Ciechocinek. 

29 Wiktor Kolbowicz, prezes Kliniki Uzdrowiskowej „Pod 
Tężniami”, nominowany za nieustające poszukiwanie i wdrażanie 
najnowocześniejszych form leczenia i rehabilitacji, ciągłe 
unowocześnianie i rozbudowę bazy kliniki oraz otwarcie Centrum 
Badawczo-Rozwojowego Układu Ruchu im. Jana Pawła II.

powiat ALEKSANDROWSKI

Aktualne wyniki na stronie www.pomorska.pl/osobowosc oraz www.expressbydgoski.pl/osobowosc 
i www.nowosci.com.pl/osobowosc. Głosowanie trwa do środy, 13 lutego br. do godz. 21. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT

Osobowość Roku 2018

39 Arkadiusz Gralak 184 Michał Tadeusz Gajewski 33 Adam Brzuszkiewicz

31 Paweł Krzemiński 32 Piotr Gondek 43 Krystyna Wasilkowska-Frelichowska

41 Andrzej Olszewski 46 Leszek Dzierżewicz 59 Piotr Kosik

30 Marcin Zajączkowski

45 Andrzej Cieśla

42 Ryszard Borowski
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

110 Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy, nominowany 
za zaangażowanie w prace na rzecz gospodarczego i społecznego 
rozwoju miasta Brodnicy. 

36 Mikołaj Knieć, sołtys Komorowa, nominowany za działalność 
na rzecz mieszkańców, organizację ciekawych festynów oraz 
integrację mieszkańców. 

27 Paweł Szramka, poseł Kukiz’15, nominowany 
za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. 

5 Przemysław Górski, burmistrz Jabłonowa Pomorskiego, 
nominowany za otwartą politykę wobec mieszkańców oraz 
za kontakt z mieszkańcami nie tylko w urzędzie, ale również przez 
platformy społecznościowe.  

3 Piotr Boiński, starosta powiatu brodnickiego, nominowany 
za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także za działalność 
na płaszczyźnie ogólnopolskiej. 

2 Magdalena Golubska, wójt gminy Zbiczno, nominowana 
za wygraną w wyborach oraz za wcześniejsze zasługi na rzecz 
lokalnej społeczności.  

Kultura 

Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

172 Justyna Prajs, dyrektor Centrum Kultury i Sportu 
w Jabłonowie Pomorskim, nominowana za propagowanie kultury 
w Jabłonowie Pomorskim oraz przygotowanie musicalu, który 
został wystawiony przez młodzież. 

140 Daria Szczecińska, instruktor w BDK, nominowana 
za zaangażowanie w kulturę i społeczność lokalną. 

38 Ewa Dembek, dyrektor BDK, nominowana za realizację 
ciekawych projektów, w tym również międzynarodowych. 

7 Anna Jamroży, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bobrowie, nominowana za promowanie czytelnictwa oraz 
organizację imprez kulturalnych. 

6 Mateusz Szafrański, doktorant UMK, najmłodszy radny Rady 
Miejskiej w Brodnicy, nominowany za zaangażowanie w działania 
na rzecz społeczeństwa.  

4 Aleksandra Kryger, wokalistka z pracowni wokalnej BDK, 
nominowana za rozsławianie naszego regionu, poprzez 
uczestniczenie w  konkursach wokalnych o randze ogólnopolskiej. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 

Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

93 Mateusz Szafrański, pedagog specjalny, doktorant Wydziału 
Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, radny Rady Miejskiej 
w Brodnicy, nominowany za działalność społeczną i charytatywną 
na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy.   

241 Maciej Zajda, instruktor w BDK, nominowany za ogromne 
zaangażowanie i serce wkładane w prace w BDK. 

150 Maciej Zieliński, wokalista, nominowany za organizację 
koncertu „Raz do Roku”. 

78 Mirosława Karpowicz, prezes Stowarzyszenia Jaśkowa 
Droga, nominowana za działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa rowerzystów. 

98 Marta Pajączkowska, osoba prywatna, nominowana 
za aktywne działanie na rzecz pomocy potrzebującym dzieciom. 

31 Tomasz Modrzewski, ratownik medyczny, nominowany 
za zorganizowanie wielu wartościowych akcji m.in. zbiórki 
pluszaków dla dzieci przebywających w szpitalach. 

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

27 Dariusz Płachetko, współwłaściciel firmy VINTEQ, 
nominowany za zdobycie po raz kolejny prestiżowej nagrody – 
Złotego Medalu, za innowacyjne urządzenie DEO do eliminacji 
uciążliwego zapachu, podczas Międzynarodowych Targów 
Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. 

26 Krystyna Foj, właściciel firmy, nominowana za prowadzenie 
piekarni i tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Jabłonowa 
Pomorskiego. 

25 Jan Kowalski, właściciel firmy Cerako, radny, nominowany 
za wieloletnią działalność na brodnickim rynku, zatrudnianie 
mieszkańców i organizację zlotu samochodów zabytkowych. 

19 Mieczysław Babalski, współwłaściciel Wytwórni Makaronu 
„BIO”, nominowany za promowanie zdrowego stylu życia 
i odżywiania, otwartość i życzliwości oraz postawę pełną 
pozytywnej energii. 

13 Marek Hildebrandt, właściciel firmy i radny sejmiku woj. 
kujawsko-pomorskiego, nominowany za prowadzenie i rozwój 
sieci supermarketów Hildebrandt. 

12 Joanna Rumińska, Beata Boruszkowska i Anna 
Miąskowska, założycielki Fundacji Przedsiębiorczości Synergia 
w Brodnicy, nominowani za organizację kongresu 
przedsiębiorczości w  Brodnicy.

powiat BRODNICKI

27 Dariusz Płachetko

38 Ewa Dembek

36 Mikołaj Knieć

13 Marek Hildebrandt

172 Justyna Prajs

27 Paweł Szramka

19 Mieczysław Babalski

110 Jarosław Radacz

3 Piotr Boiński

140 Daria Szczecińska

2 Magdalena Golubska

5 Przemysław Górski
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

139 Adam Nowak, Wujek Porada, nominowany za nieustającą 
pracę na rzecz drugiego człowieka. 

127 Stefan Adrich, ks. proboszcz sanktuarium w Byszewie, 
nominowany za odkrywanie tajemnic zabytkowego kościoła pw. 
Świętej Trójcy oraz za promowanie i renowację sanktuarium. 

126 Patryk Mikołajewski, burmistrz Koronowa, nominowany 
za promowanie tradycji rycerskich w Koronowie i konsekwencję 
w działaniu. 

125 Włodzimierz Domek, działacz harcerski, nominowany 
za promowanie historii regionu i pracę z młodzieżą. 

124 Elżbieta Wysocka, radna Rady Powiatu Bydgoskiego 
i przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskigo, 
nominowana za pilotowanie wielu projektów i zaangażowanie 
w działania służące mieszkańcom. 

117 Mariusz Weleziński, ratownik medyczny, radny miasta, 
nominowany za gotowość niesienia bezinteresownej pomocy 
innym. 

114 Ewa Woś, instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury, 
nominowana za gotowość niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi. 

89 Wojciech Sypniewski, wójt Gminy Osielsko, nominowany 
za wieloletnie pełnienie funkcji wójta w gminie Osielsko oraz 
ogromne zaangażowanie w wykonywanie swojej pracy społecznej.   

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

162 Anna Kocikowska-Dworek, organizator imprez, 
nominowana za zaangażowanie i serce wkładane w organizowanie 
imprez. 

152 Joanna Godziemba, dyrygent chóru „Lirenka” z Nowej Wsi 
Wielkiej, nominowana za kultywowanie tradycji chóralnych 
w gminie. 

151 Janusz Jakubowski, kierownik muzyczny zespołu „Wesołe 
gospodynie” i organista w parafii  św. Barbary w Wudzynie, 
nominowany za prowadzenie zespołu „Wesołe gospodynie” 
w Koronowie. 

150 Przemysław Kozłowski, rzeźbiarz, twórca szopek 
bożonarodzeniowych, nominowany za całokształt działalności 
artystycznej. 

142 Ilona Siodłowska-Spasiuk, założycielka „Super Babeek”, 
pracownik biblioteki, nominowana za angażowanie kobiet 
do projektów związanych z kulturą i sztuką, a także 
za organizowanie eventow, warsztatów i spotkań tematycznych. 

119 Michał Sławeta, były dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Koronowie, nominowany za profesjonalizm 
i zaangażowanie w wypełniane obowiązki. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

255 Patryk Schultz, prezes Fundacji MitsuManiaki Dzieciom, 
nominowany za za gotowość niesienia bezinteresownej pomocy 
dzieciom w hospicjach. 

265 Anna Wawrzyniak, ogrodnik, nominowana za całokształt 
charytatywnej pracy na rzecz zwierząt.  

267 Wioletta Górska, nauczyciel w ZS Wtelno, nominowana 
za działanie na rzecz małych pacjentów bydgoskiego oddziału 
onkologicznego. 

102 Mariusz Weleziński, ratownik medyczny, nominowany 
za pracę na rzecz drugiego człowieka i gotowość niesienia pomocy 
potrzebującym.  

144 Agnieszka Nowakowska, nominowana za zaangażowanie 
w działalność dobroczynną m.in. organizację akcji dla 
potrzebujących dzieci.  

11 Zbigniew Wiśniewski, Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza, 
sołtys Olimpina a zarazem radny gminy, nominowany 
za pomaganie ubogim, działania na rzecz Szlachetnej Paczce, 
a także organizację imprez charytatywnych i patriotycznych. 

175 Beata Głowacka, prezes spółdzielni socjalnej Koronowianka, 
nominowana za zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, oraz prowadzenie usług opiekuńczych dla osób 
starszych oraz niepełnosprawnych. 

196 Andrzej Kubiak, organizator akcji „Szlakiem ośmiu kropli 
nadziei”, nominowany za  promowanie idei honorowego 
krwiodawstwa w powiecie bydgoskim. 

223 Anita Żytowicz, właściciel i nauczyciel w szkole językowej, 
nominowana za organizację akcji bożonarodzeniowej 
i wielkanocnej zbiórki darów dla dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej 
w Bydgoszczy.  

222 Klaudia Rzyszkowska, studentka UKW, nominowana 
za działania na rzecz społeczności lokalnej z uwzględnieniem 
młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowotnej i udzielania 
bezinteresownej pomocy zwierzętom.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

125 Alicja Huczyńska, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Koronowie, nominowana za aktywną działalność, wspieranie 
lokalnych inicjatyw i współpracę z samorządami. 

85 Barbara Lietz, właścicielka firmy Gabinet Kosmetyczny 
Barbara Lietz, nominowana za stworzenie rodzinnej marki Barbara 
Lietz i zdobycie mistrzostwa świata w wykonywaniu makijażu 
permanentnego.

powiat BYDGOSKI

Aktualne wyniki na stronie www.pomorska.pl/osobowosc oraz www.expressbydgoski.pl/osobowosc 
i www.nowosci.com.pl/osobowosc. Głosowanie trwa do środy, 13 lutego br. do godz. 21. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT

Osobowość Roku 2018

125 Alicja Huczyńska

222 Klaudia Rzyszkowska 119 Michał Sławeta 150 Przemysław Kozłowski 139 Adam Nowak

124 Elżbieta Wysocka 127 Stefan Adrich 125 Włodzimierz Domek 89 Wojciech Sypniewski

85 Barbara Lietz 175 Beata Głowacka

AUTOPROMOCJA 008699057

A gdyby tak czytać Pomorską
gdzie chcesz i na czym chcesz?

Sprawdź na www.plus.pomorska.pl/kup
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

132 Aleksandra Zawada, nauczycielka ZSCKP w Grubnie, 
nominowana za zaangażowanie w sprawy szkoły i uczniów oraz 
za promowanie sukcesów swoich podopiecznych. 

131 Andrzej Zieliński, wójt gminy Papowo Biskupie, nominowany 
za walkę o usunięcie z terenu gminy podejrzanych substancji 
znajdujących się na składowisku odpadów oraz za walkę 
pomysłem utworzenia na terenie gminy fermy świń. 

74 Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna, nominowany za wielki 
sukces wyborczy.  

72 Jakub Kochowicz, wójt gm. Lisewo, nominowany 
za konsekwentne działania na rzecz wspierania rozwoju gminy.   

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

224 Marcin Kleczkowski, właściciel Rock’n’Roll Bar, nominowany 
za organizacje koncertów i różnych eventów skierowanych 
do młodzieży. 

201 Adam Jendryczka, dyrektor Artystyczny Perspektywy - 9 
Hills Festival, nominowany za działalność na rzecz rozwoju kultury 
i sztuki w Chełmnie i regionie. 

200 Paweł Marwitz, dyrektor GOK-u, nominowany za działania 
kulturalne oraz organizacje wyjazdów dla mieszkańców gminy. 

156 Patrycja Błaszak, skrzypaczka, solistka i kameralistka, 
nominowana za promowanie Chełmna na świecie poprzez swoją 
artystyczną działalność. 

155 Michał Rajewski, dyrygent, śpiewak, nominowany za sukces 
podczas X International Vox Artis Voice Competition w ramach 
XVII Sibiu Opera Festival w Rumunii oraz całokształt pracy 
artystycznej. 

133 Janusz Napora, dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury, 
nominowany za doprowadzenie do reaktywacji kina. 

96 Sławomir Wyrosławski, pracownik Chełmińskiego Domu 
Kultury, nominowany za organizację Jarmarku Jaszczurczego. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

296 Sławomir Kącki, przedsiębiorca, nominowany za działałność 
społeczną. 

20 Wiesława Wiśniewska, przewodnicząca KGW Unisław, 
nominowana za aktywne działania na rzecz Koła Emerytów 
i Rencistów w Unisławiu oraz organizacje akcji społecznych m.in. 
wyjazdów na basen dla seniorów. 

96 Martyna Gryszan, wolontariuszka Szlachetnej Paczki, 
nominowana za organizację imprez charytatywnych.  

249 Jan Michałowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych  Iskierka w Unisławiu, nominowany 
za całokształt pracy w Stowarzyszeniu Iskierka oraz organizację 
akcji społecznych tj. dogoterapia, czy mikołajki dla 
niepełnosprawnych osób. 

184 Jan Kensik, trener MLKS Nadwiślanin Chełmno, nominowany 
za za pracę owocującą sukcesami lekkoatletów. 

115 Marcin Petr, trener, nominowany za pracę 
z niepełnosprawnymi dziećmi KS Olimpijczyk Chełmno. 

105 Mariusz Kalkiewicz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, 
nominowany za organizowanie wyjazdów dla dzieci z domu 
dziecka.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

69 Paweł Buławka, dyrektor zarządzający firmy Medos, 
nominowany za rozwój firmy i budowę jednego 
z najnowocześniejszych magazynów w kraju.  

63 Małgorzata Rutkowska, właściciel firmy PRS Rutkowski, 
nominowana za znakomite produkty firmy, a w szczególności Olej 
rzepakowy z góry św. Wawrzyńca. 

powiat CHEŁMIŃSKI

69 Paweł Buławka 105 Mariusz Kalkiewicz 96 Martyna Gryszan

131 Andrzej Zieliński 74 Artur Mikiewicz 72 Jakub Kochowicz 200 Paweł Marwitz

155 Michał Rajewski

Przepis na te i wiele innych dań z regionu Pomorza 
i Kujaw znajdziesz w książce Kulinarne Wędrówki!

• Ponad 120 przepisów lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich 
• Kulinarny przewodnik po regionie 
• Miejsca, które trzeba zobaczyć! 

Książka do kupienia:

1. W Biurach Ogłoszeń Gazety Pomorskiej: 
• Bydgoszcz, czynne: pon.-pt. 8-17, ul. Zamoyskiego 2
• Chojnice, czynne: pon.-pt. 9-15, ul. Cechowa 3 
• Grudziądz, czynne: pon.-pt. 8-16, ul. Wybickiego 38 
• Inowrocław, czynne: pon.-pt. 8-17, ul. Roosevelta 15  
• Świecie, czynne: pon.-śr. 9:00-13:00, czw-pt 9:00-12:00,

ul. Mickiewicza 14
• Toruń, Dział Reklamy, czynne: pon.-pt. 9-11, ul. Podmurna 31
• Włocławek, czynne: pon.-pt. 8-17, ul. Żabia 29 

2. W sklepie internetowym www.czytajwkuchni.pl

Cena regularna -  29,40 zł
Dla Prenumeratorów Gazety Pomorskiej oferta specjalna    19,95 zł

Przedstaw dowód zakupu prenumeraty za ostatni miesiąc w oddziale 
lub przesyłając skan na adres ksiazka@polskapress.pl 

Bondzyki czy Churdzioki?
AUTOPROMOCJA 008487044

201 Adam Jendryczka



09WTOREK, 22 STYCZNIA 2019 
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

174 Dorota Knyszyńska, sołtys i radna Gminy Ciechocin, 
nominowana za pracę na rzecz społeczności lokalnej, organizacje 
imprez oraz oddanie dla wsi Małszyce. 

172 Rafał Rutkowski, dyrektor Szkoły Sodstawowej w Działyniu, 
nominowany za działalność społeczną i charytatywną w gminie 
Zbójno i na terenie gminy Czernikowo.  

173 Katarzyna Kukielska, wójt gminy Zbójno, nominowana 
za ogromny wkład w rozwój gminy Zbójno i otwartość 
na pozyskiwanie dotacji unijnych.  

24 Piotr Wolski, wójt gminy Radomin, nominowany 
za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. 

23 Stefan Borkowicz, prezes PTTK, wiceprzewodniczący rady 
powiatu golubsko-dobrzyńskiego, nominowany za powrót 
do polityki, łączenie kultury i turystyki z działaniami samorządów, 
a także za otwartość zamku i poszerzanie kalendarza imprez. 

22 Franciszek Gutowski, nowy starosta golubsko-dobrzyński, 
nominowany za współpracę z gminami oraz plany dotyczące 
rozwoju szpitala. 

21 Andrzej Okruciński, nowy wójt gminy Ciechocin, 
nominowany za sukces w wyborach, za merytoryczną kampanię 
wyborczą oraz za racjonalne plany rozwoju i finansowania 
działalności gminy. 

20 Jacek Żurawski, nowy burmistrz Kowalewa Pomorskiego, 
nominowany za sukces w wyborach, spokojną kampanie 
wyborczą oraz ambitne plany rozwoju gminy. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

30 Bernadetta Kubacka, opiekun zespołu Ciechowiacy 
działającego przy Szkole Podstawowej im. Oskara Kolbergaw 
Ciechocinie, nominowana za wieloletnią działalność kulturalną 
oraz przyczynienie się do wysokiego poziomu zespołu 
Ciechowiacy, którego programy zachwycają strojami i tańcami.  

29 Agnieszka Brzezińska, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni, muzyk, nominowana za zaangażowanie w dbanie 
o otwartość placówki, ciekawy repertuar koncertów, a także 
poziom i rangę Konkursu Chopinowskiego.  

27 Anna Kuc, muzyk, prowadząca zespół Capella Antiqua, 
nominowana za prowadzenie zespołu muzyki dawnej, który 
uświetnia m.in. imprezy na golubskim zamku. 

26 Tomasz Kurjata, muzyk, gra z Kapelą Non Grata, 
nominowany za niezwykłe recitale, a także promocję 
renesansowej muzyki i lutni. 

25 Paulina Gralik, instruktor Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, 
nominowana za prowadzenie zajęć teatralnych, reżyserię 
i premiery sztuk, m.in. wieczoru poetyckiego „Pod wielkim 
dachem nieba”. 

24 Iwona Sawicka, prezes fundacji Inter Pares, nominowana 
za organizację zajęć artystycznych, piękne projekty graficzne 
i kursy grafiki komputerowej. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

297 Monika Adamczyk, instruktor Zumby w Domu Kulturu 
w Golubiu-Dobrzyniu, nominowana za organizację akcji 
i maratonów charytatywnych na rzecz potrzebujących. 

269 Iwona Sawicka, prowadzi fundację Inter Pares, nominowana 
za uratowanie wielu psów i znalezienie im nowych domów. 

68 Ola Nowacka, społeczniczka, nominowana za działalność 
społeczną m.in. zaangażowanie w Szlachetną Paczkę. 

35 Sylwia Dombrowska, pracownik Domu Kultury, nominowana 
za zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

139 Krzysztof Skrzyniecki, radny miejski z Golubia-Dobrzynia, 
nominowany za zaangażowanie w inicjatywy społeczne i projekty 
obywatelskie. 

138 Ewa Kaźmierkiewicz, społeczniczka, bibliotekarka, 
nominowana za liczne działania społeczne na rzecz Golubia-
Dobrzynia. 

136 Janusz Drywa, trener Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate 
Kyokushin, nominowany za zaangażowanie w prowadzenie zajęć, 
organizację wyjazdów na turnieje, a także za krajowe sukcesy 
młodych karateków. 

24 Waldemar Licznerski, społecznik, założyciel przedszkola 
terapeutycznego, nominowany za prowadzenie Przedszkola 
Terapeutycznego „Adaś” w Gałczewie.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

52 Roman Grzymowicz, prokurent firmy Plastica Frydrychowo, 
nominowany za rozwój oraz sprawne zarządzenie firmy. 

51 Agata Małek, właścicielka Dworu Fijewo, nominowana 
za stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu, poszerzanie 
oferty m.in. o wokalne występy i muzyczne piątki i udział w akcji 
gęsinowej  

49 Witold Karbowski, właściciel osady Karbówko, nominowany 
za stworzenie miejsca do spędzania czasu dla różnych grup 
wiekowych oraz organizację ciekawych imprez. 

48 Andrzej Warne, były prezes firmy Golpasz S.A., nominowany 
za wieloletnią pracę na rzecz firmy Golpasz 

42 Joanna Malinowska, prezes firmy GRA-MAR Kowalewo 
Pomorskie, nominowana za rozwój firmy i realizacji ważnych 
inwestycji w regionie.

powiat GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

Aktualne wyniki na stronie www.pomorska.pl/osobowosc oraz www.expressbydgoski.pl/osobowosc 
i www.nowosci.com.pl/osobowosc. Głosowanie trwa do środy, 13 lutego br. do godz. 21. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT

Osobowość Roku 2018

21 Andrzej Okruciński 20 Jacek Żurawski 24 Piotr Wolski

48 Andrzej Warne 29 Agnieszka Brzezińska 23 Stefan Borkowicz

42 Joanna Malinowska
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

159 Andrzej Rodziewicz, wójt gminy Grudziądz, nominowany 
za efektywne działania na rzecz swojej gminy. 

158 Waldemar Kurkowski, wójt Gminy Gruta, nominowany 
za merytoryczną kampanię oraz sukces w wyborach 
samorządowych.  

155 Jan Kowarowski, radny z Rady Powiatu Grudziądzkiego, 
nominowany za dotychczasową pracę na rzecz społeczności 
lokalnej i niewątpliwy sukces podczas wyborów samorządowych.   

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

202 Małgorzata Kaszuba, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Małym Rudniku, nominowana za szerzenie kultury wysokiej 
i niskiej, organizowanie wielu imprez integracyjnych, 
rekreacyjnych, pikników, festynów, festiwali i koncertów. 

196 Beata Czmoch, nauczycielka z Zespołu Szkół w Radzyniu 
Chełmińskim, nominowana za wysiłek wkładany w pełne 
sukcesów prowadzenie chóru szkolnego.  

110 Henryk Przeczewski, kapelmistrz orkiestry OSP Łasin, 
nominowany za wyjątkowe zaangażowanie w liczne wydarzenia 
kulturalne. 

109 Dorota Berent, instruktorkaGminnego Centrum Kultury 
Gruta, nominowana za pracę z dziećmi i młodzieżą utalentowaną 
wokalnie. 

101 Patrycja Piłat, dzierżawca zamku krzyżackiego w Radzyniu 
Chełmińskim, nominowana za pomysłowe rozwijanie oferty 
edukacyjno-turystycznej zamku.  

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

275 Małgorzata Wyrzykowska, prezes Stowarzyszenia Ku 
Dobremu, nominowana za prowadzenie świetlicy integracyjnej dla 
dzieci i młodzieży, organizowanie imprez integracyjnych oraz 

współorganizowanie imprez charytatywnych na terenie północnej 
części Gminy Grudziądz. 

271 Joanna Markowska, szefowa sztabu WOŚP w Radzyniu 
Chełmińskim, nominowana za ogromne zaangażowanie 
w organizowanie WOŚP w Radzyniu Chełmińskim i za całokształt 
pracy na rzecz drugiego człowieka. 

125 Katarzyna Kurzyńska, prezes Stowarzyszenia, nominowana 
za aktywizowanie lokalnej społeczności i reprezentowanie gminy 
Gruta podczas programu kulinarnego w TVP Bydgoszcz. 

44 Robert Rutkowski, organizator i pomysłodawca Turnieju 
Charytatywnego Halowej Piłki Nożnej, nominowany 
za zorganizowane jedenastej już edycji Turnieju Charytatywnego 
Halowej Piłki Nożnej. 

187 Jarosław Durszewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dusocinie ( gm. Grudziądz), nominowany za kultywowanie 
pamięci o doktorze Ludwiku Rydygierze. 

186 Danuta Styperek, emerytka, artystka ludowa z Rudy (gmina 
Grudziądz) nominowana za organizowanie warsztatów dla dzieci 
i młodzieży ze sztuki ludowej.  

Biznes 

Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

146 Tomasz Serwatka, youtuber, nominowany za spektakularny 
sukces w prowadzeniu swojego kanału „SerwatekTV” na Youtubie. 

144 Zbigniew Korycki, właściciel Zakładu Produkcji Cukierniczej 
„Wisła”, nominowany za otwarcie kolejnego, piątego już sklepu 
firmowego, sprzedającego wyroby czekoladowe produkowane 
w Grudziądzu oraz dynamiczny rozwój firmy 

102 Arkadiusz Łącz, współwłaściciel firmy Oleje Świecie J.A. 
Łącz, nominowany za stworzenie firmy, która wyrosła 
z gospodarstwa rolnego i dziś jest wizytówką regionu. 

81 Jan Jagos, prezes firmy BeczkoPol Łasin, nominowany 
za wspieranie lokalnych imprez kulturalnych.

powiat GRUDZIĄDZKI

Książka do kupienia w biurach ogłoszeń Gazety Pomorskiej:
 Bydgoszcz, czynne: pn.-pt. 8.00-17.00, ul. Zamoyskiego 2
 Chojnice, czynne: pn.-pt. 9.00-15.00, ul. Cechowa 3
 Grudziądz, czynne: pn.-pt. 8.00-16.00, ul. Wybickiego 38
 Inowrocław, czynne: pn.-pt. 8.00-17.00, ul. Roosevelta 15
 Świecie, czynne: pon.-śr. 9.00-13.00, czw.-pt. 9.00-12.00, ul. Mickiewicza 14
 Toruń, Dział Reklamy, czynne: pon.-pt. 9-11, ul. Podmurna 31
 Włocławek, czynne: pn.-pt. 8.00-17.00, ul. Żabia 29

PARTNERZYJuż w sprzedaży!

Przedstaw dowód zakupu prenumeraty za ostatni miesiąc w oddziale 
lub przesyłając skan na adres ksiazka@polskapress.pl 
i kup książkę w obniżonej cenie

cena regularna: 29,40 zł

PARTNER WYDANIA

cena dla Prenumeratorów 

Gazety Pomorskiej: 25,20 zł

AUTOPROMOCJA 008311059

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Kujaw i Pomorza

 historie jednostek OSP z większości gmin 
i powiatów woj. kujawsko-pomorskiego

 173 strony ciekawych faktów i zdjęć strażaków

146 Tomasz Serwatka 196 Beata Czmoch 109 Dorota Berent 158 Waldemar Kurkowski
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

165 Dobromir Cezary Szymański, radny elekt Rady Miejskiej 
Inowrocławia, przewodniczący Młodej Prawicy w województwie 
kujawsko-pomorskim oraz wieloletni wolontariusz Caritas, 
nominowany za wieloletnią działalność na rzecz aktywizacji 
młodzieży w Inowrocławiu, zaangażowanie w sport oraz 
wolontariat i społeczność szkolną. 

166 Janusz Radzikowski, kierownik Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Inowrocławiu z/s w Kruśliwcu, nominowany 
za całokształt działalności dna rzecz Gminy Inowrocław. 

154 Dawid Rogalski, radny powiatu inowrocławskiego, 
nominowany za wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz 
wiele inicjatyw społecznych m.in. pomoc rolnikom. 

146 Rafał Lewandowski, były radny, nominowany za świetne 
wypełnianie obowiązków radnego i pracę na rzecz społeczności 
lokalnej.  

90 Andrzej Kieraj, emeryt, były radny rady miejskiej 
w Inowrocławiu, nominowany za duże zainteresowanie sprawami 
lokalnej społeczności i ich nagłaśnianie. 

88 Lidia Stolarska, radna, przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare 
Miasto w Inowrocławiu, nominowana za aktywną działalność 
kierowanego przez nią zarządu na rzecz osiedla Stare Miasto. 

14 Marek Browiński, były taksówkarz, pracownik Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, 
nominowany za wskazywanie inowrocławskich absurdów 
drogowych i inicjowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych 
w mieście. 

13 Przemysław Jessa, urzędnik w Barcinie, nominowany 
za wskazywanie wielu istotnych dla mieszkańców Inowrocławia 
problemów oraz przygotowanie petycji w sprawie pozostawienia 
pomnika Obrońców Inowrocławia na dotychczasowym miejscu 
oraz w sprawie zniesienia opłaty za posiadanie psów. 

11 Sławomir Szeliga, społecznik, nominowany za wiele inicjatyw 
prospołecznych, m. in. za doprowadzenie do remontu parku 
linowego oraz montaż ławki dla matek karmiących w Parku 
Solankowym w Inowrocławiu. 

10 Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski, nominowana 
za zostanie pierwszą kobietą, której powierzono stanowisko 
starosty w powiecie inowrocławskim.  

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

118 Ewa Kowalczyk, kierownik zespołu ludowego 
„Radojewiczanie” w Radojewicach, nominowana za kultywowanie 
tradycji ludowych i popularyzację folkloru kujawskiego. 

108 Edmund Mikołajczak, nauczyciel, historyk, regionalista, 
honorowy obywatel Inowrocławia, nominowany za aktywną 
działalność  na niwie popularyzowania historii Inowrocławia 
i regionu. 

107 Elżbieta Piniewska, nauczycielka, polonistka w I LO im. J. 
Kasprowicza w Inowrocławiu, radna wojewódzka, nominowana 
za kierowanie złożonym z młodzieży Inowrocławski Teatrem 
Otwartym, wyróżniającym się wysokim poziomem artystycznym 
i doborem repertuaru. 

92 Michał Siewkowski, nauczyciel, nominowany za animowanie 
i ciekawe inicjatywy w obszarze życia literackiego Inowrocławia 
i rejonu oraz dorobek literacki. 

91 Dorota Drobnik Stefańska, dyrektor Biblioteki Miejskiej im. 
Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, nominowana za kreatywne 
kierowanie biblioteką, która stała się bardzo aktywną placówką 
kulturalną z ciekawą ofertą. 

12 Marcin Fołda, artysta, nominowany za za wyjątkowo piękne 
murale, stworzone w Gniewkowie, Kruszwicy i Inowrocławiu. 

33 Krzysztof Tomasik, instruktor sportowy w MGOKSiR 
w Gniewkowie, nominowany za popularyzację sportu i aktywności 
fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców gminy Gniewkowo. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

282 Wioletta Świerczyńska, nauczyciel w szkole, nominowana 
za działania w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu, 
koordynowanie akcji dla hospicjum oraz działania na rzecz 
Szlachetnej Paczki. 

283 Anna Graczyk, wolontariat, nominowana za dotychczasowe 
działania charytatywne.  

284 Mateusz Garbaliński, przedsiębiorca, nominowany 
za niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym zwierzętom.  

254 Rafał Lewandowski, były radny, nominowany za niesienie 
bezinteresownej pomocy ludziom oraz zaangażowanie w rozwój 
miasta. 

263 Ewa Dolacińska, emerytka, nominowana za niesienie 
pomocy potrzebującym m.in. poprzez zbiórki charytatywne 
i zbiórki odzieży.  

266 Ania Graczyk, wolontariuszka, nominowana za całokształt 
charytatywnej pracy na rzecz potrzebujących dzieci. 

81 Milena Cichorz, pracownik Urządu Miejskiego w Gniewkowie, 
nominowana za organizację licznych akcji charytatywnych 
na rzecz schronisk dla zwierząt w Rybowie koło Gołańcza, 
Inowrocławia i Torunia. 

236 Ewelina Kempska, kosmetyczka, nominowana 
za angażowanie się w akcje charytatywne takie jak: DKMS - Dzień 
Dawcy Szpiku, rejestracja potencjalnych dawców, Panny Młode 
podbijają Inowrocław, akcja szycie workoplecaków dla dzieci 
z Afryki, akcje - Dzień Pozytywnych emocji na oddziale 
chemioterapii w inowrocławskim szpitalu. 

3 Łukasz Zdrojewski, bezrobotny, na zasiłku rehabilitacyjnym, 
nominowany za zorganizowanie akcji charytatywnych dla chorych 
dzieci z Inowrocławia. 

106 Mariola Stachowska, bibliotekarka w Bibliotece Miejskiej 
im. Jana Kasprowicza, oddziale dla dzieci Tajemniczy Ogród 
w Inowrocławiu, nominowana za zaangażowanie w rozbudzanie 
u dzieci miłości do książek. 

221 Magdalena Korus, kosmetolog, s-Clinic, nominowana 
za wspieranie dzieci wykluczonych społecznie,  zorganizowanie 
dużego koncertu oraz imprez towarzyszących dla chorej na raka. 

215 Magdalena Buda, członkini Stowarzyszenia Nowa Para 
Butów, nominowana za koordynację zbiórek dla dzieci, chorych 
i uchodźców, kultywowanie pamięci o mniejszościach 
i urozmaicanie życia kulturalnego w mieście. 

209 Edward Gugała, właściciel firmy gastronomicznej i sali 
biesiadnej w Kruszwicy, nominowany za pomoc organizacjom 
i instytucjom dobroczynnym. 

208 Anna Grupa, prezes Fundacji Kalwaria Pakoska, 
nominowana za kierowanie fundacją, która wyróżnia się 
działalnością i wieloma inicjatywami w zakresie odnowy 
i utrzymania  jednej z najstarszych kalwarii w Polsce. 

21 Wiesława Paszkiewicz, prezes Koła Towarzystwa Pomocy im. 
Świętego Brata Alberta w Inowrocławiu, nominowana za duże 
zaangażowanie w kierowanie kołem towarzystwa i nowe 
inicjatywy w zakresie pomocy osobom bezdomnym. 

207 Jadwiga  Szczutkowska, założyciel i prezes Fundacji 
Dzieciom po Sepsie w Inowrocławiu, nominowana za ogromne 
zaangażowanie w kierowanie fundacją i wieloraką pomoc 
dzieciom, które przeszły sepsę. 

52 Piotr Jóźwiak, współwłaściciel piekarni i ciastkarni 
„Jóźwiakowie” w Inowrocławiu, nominowany za pomoc udzielaną 
instytucjom dobroczynnym i osobom potrzebującym. 

122 Ilona Dybicz, nauczyciel, dyrektor MOW Kruszwica, 
nominowana za organizację imprez charytatywnych dla osób 
potrzebujących z gminy Kruszwica, w tym bohaterów wojennych.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

150 Waldemar Smoliński, prezes firm Souvre Internationale 
i Elgra Engineering, nominowany za sukcesy zawodowe i liczne 
nagrody. m.in. tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play i II miejsce 
w plebiscycie Złota Setka Pomorza i Kujaw. 

142 Szymon Stefański, optyk i optometrysta, nominowany 
za profesjonalizm w swoim fachu, wsparcie w każdej sytuacji, 
wspaniałe podejście do pacjentów i życzliwość. 

91 Janusz Niewiadomski, prezes Eurothermu, nominowany 
za umiejętne łączenie biznesu i działań proekologicznych. 

89 Ewa Kossak i Małgorzata Domańska, właścicielki 
pensjonatu uzdrowiskowego Salt House w Inowrocławiu, 
nominowana za wzbogacenie oferty uzdrowiskowej Inowrocławia. 

84 Paweł Kaczorowski, właściciel firmy Agrolmet 
w Gniewkowie, nominowany za dynamiczny rozwój firmy i jej 
ekspansję. 

83 Henryk Dorawa, prezes zarządu Cykorii SA 
w Wierzchosławicach, nominowany za zbudowanie renomy 
i marki firmy Cykoria. 

75 Mariusz Kuszel, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Inowrocławiu, nominowany 
za kierowanie firmą, która działa bardzo sprawnie, wprowadza 
na wielką skalę tabor ekologiczny i jest często wyróżniana 
w rankingach. 

62 Adam Skowroński, dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego 
„Przy Tężni” w Inowrocławiu, nominowany za kompleksową 
modernizację  sanatorium i liczne nagrody, jakie sanatorium 
zdobywa za swoją działalność. 

9 Maciej Lipiński, dyrektor naczelny wiceprezes zarządu 
Cronimet Sp.z o.o., nominowany za pełen profesjonalizm 
i zaangażowanie.

powiat INOWROCŁAWSKI

90 Andrzej Kieraj 154 Dawid Rogalski 88 Lidia Stolarska 146 Rafał Lewandowski 11 Sławomir Szeliga

Aktualne wyniki na stronie www.pomorska.pl/osobowosc oraz www.expressbydgoski.pl/osobowosc 
i www.nowosci.com.pl/osobowosc. Głosowanie trwa do środy, 13 lutego br. do godz. 21. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT

Osobowość Roku 2018

236 Ewelina Kempska 3 Łukasz Zdrojewski 108 Edmund Mikołajczak 118 Ewa Kowalczyk 12 Marcin Fołda

10 Wiesława Pawłowska

83 Henryk Dorawa 9 Maciej Lipiński 75 Mariusz Kuszel 142 Szymon Stefański 150 Waldemar Smoliński

283 Anna Graczyk
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

171 Paweł Banasik, burmistrz Miasta Lipno, nominowany 
za zjednoczenie radnych do wspólnego działania. 

163 Mirosław Dynakowski, sołtys, radny wsi Suszewo, 
Szczepanki, Podkłokock, nominowany za reaktywację koła 
gospodyń wiejskich, poprawę jakości dróg w Szczepankach 
i rozwój kultury. 

133 Jadwiga Okrzyńska, emeryt, nominowana za aktywne 
prowadzenie skępskiego Klubu Seniora „Koziołek„ oraz 
za rozsławianie regionu na terenie całego kraju. 

113 Małgorzata Krajewska, sołtys, nominowana za ogromne 
zaangażowanie w życie lokalnej społeczności w Betlewie, gm. 
Wielgie. 

87 Krzysztof Baranowski, starosta lipnowski, nominowany 
za zgłoszenie w 2018 roku inicjatywy budowy nowej siedziby dla 
Publicznej Szkoły Muzycznej w Lipnie. 

83 Ewa Jędrzejewska, przewodnicząca Stowarzyszenia 
Nowoczesna Gospodyni w Turzy Wilczej, gm. Tłuchowo, 
nominowana za zorganizowanie w świetlicy wiejskiej w Turzy 
Wilczej zielonej szkoły dla 60 dzieci z gminy Tłuchowo. 

35 Piotr Wojciechowski, burmistrz Miasta i Gminy Skępe, 
nominowany za całokształt pracy na rzecz miasta i gminy Skępe 
m.in. reaktywację wielu imprez kulturalnych.   

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

198 Michał Lewandowski, operator telewizji kablowej w Lipnie, 
nominowany za odkrywanie historii Lipna na starych fotografiach. 

199 Konrad Słomczewski, twórca Grupy Artystycznej „Brzydkie 
Kaczątka” w Świetlicy Wiejskiej w Jasieniu, nominowany 
za stworzenie młodzieżowej grupy artystycznej „Brzydkie 
Kaczątka” w Jasieniu, współorganizowanie festynu 
charytatywnego „Mama, Tata i Ja - Razem Pomagamy” 
i stworzenie Ogólnopolskiego Konkursu „Miss & Mister 
Wolontariatu”. 

165 Krzysztof Kowalewski, organizator imprez w MCK Lipno, 
nominowany za zaangażowanie w organizowanie imprez dla 
lokalnej społeczności.  

60 Andrzej Capała, przewodniczący rady słuchaczy UTW we 
Wielgiem, nominowany za aktywizacje seniorów, organizowanie 
wycieczek oraz zaangażowanie w prace Powiatowej Rady 
Seniorów. 

59 Krystyna Karpińska, przewodnicząca Koła Emerytów 
w Skępem, nominowana za mobilizowanie emerytów 
do aktywności, mimo własnych zdrowotnych ograniczeń.  

52 Sławomir Lewandowski, prezes Stowarzyszenia „Zielona 
Lipa”, nominowany za przygotowanie i organizację kolejnej edycji 
festiwalu „Lipa”. 

51 Anna Sawicka Borkowicz, radna miejska, członek 
stowarzyszenia ,,Zielona Lipa”, nominowana za pomysł i nadzór 
przy głosowaniu „Lechstarter” i „Piachogra”. 

50 Bożena Piotrowska, prezes Lipnowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego, nominowana za za kolejną edycje festiwalu Pola 
i inni. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

277 Karolina Piasecka - Starczewska, prezes Centrum Sztuk 
Walki w Lipnie, strażak OSP Bobrowniki, wolontariusz Szlachetna 

Paczka, nominowana za bezinteresowną pracę na rzecz innych 
osób jako wolontariusz w Szlachetnej Paczce i prezes Centrum 
Sztuk Walki w Lipnie. 

274 Barbara Lipska, prezes Koła gospodyń wiejskich Maliszewo, 
nominowana za działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących 
dzieci. 

128 Krzysztof Suchocki, prezes lipnowskiego Koła Polskiego 
Związku Niewidomych, nominowany za całokształt działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 

149 Karolina Knach, pośrednik pracy - doradca klienta 
z Powiatowego Urządu Pracy Lipno, nominowana 
za bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, 
organizację balu charytatywnego oraz zaangażowanie w WOŚP.   

247 Jakub Klaban, radny, szef sztabu WOŚP, wolontariusz, 
nominowany za przywrócenie WOŚP w Lipnie, a także 
za bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka. 

46 Robert Damski, komornik Sądowy przy Sądzie w Lipnie 
Kancelaria Komornicza 505, nominowany za zaangażowanie 
w społeczne akcje, w szczególności w działania na rzecz walki ze 
stosowaniem przemocy wobec kobiet. 

192 Andrzej Wiśniewski, strażak, nominowany za  niesienie 
pomocy potrzebującym oraz za działalność na rzecz lokalnej 
społeczności. 

155 Agnieszka Sikorska, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 
w Lipnie, nominowana za organizację akcji dla chorej uczennicy 
Ani Ceklarz. 

153 Magdalena Elwertowska, pracownik w Urzędzie Miasta  
i Gminy Skępe, nominowana za kierowaniem sztabem WOŚP 
w Skępem, a także organizowanie licznych imprez kulturalnych 
i społecznych. 

90 Małgorzata Filbrandt, prezes Szlachetnej Paczki w rejonie 
Lipno, nominowana za organizację kolejnej edycji Szlachetnej 
Paczki w powiecie lipnowski i działalność charytatywną. 

152 Edward Krzemieniecki, członek klubu strzeleckiego „Vis”, 
nominowany za organizację wielu turniejów strzeleckich, a także 
działalność na rzecz Powiatowej Ligi Strzeleckiej, w której 
konkurują szkoły średnie.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

135 Adrian Lewandowski, prezes firmy Konwektor w Lipnie, 
nominowany za wprowadzanie nowych rozwiązań 
technologicznych. 

134 Piotr Wysokiński, prezes firmy Agromlecz w Lipnie, 
nominowany za umocnienie marki Agromlecz na krajowym rynku 
i inwestowanie w firmę. 

133 Agnieszka Taraszkiewicz, właściciel winnicy Bona Terra, 
nominowana za rozwijanie tradycji winiarskich na ziemi 
dobrzyńskiej. 

131 Wiktor Sieradzki, prezes WIKSBUD Sp. z o.o., nominowany 
za przedsiębiorcze działania inwestycyjne na terenie powiatu 
lipnowskiego, włocławskiego, rypińskiego. 

72 Jan Kołaczyński, właściciel plantacji borówki amerykańskiej 
i firmy Vakol, nominowany za wprowadzanie borówki 
amerykańskiej na nasze stoły. 

28 Marcin Kawczyński, prezes PUK w Lipnie, nominowany 
za budowę Nowego Centrum Lipna, organizację licznych akcji 
promocyjnych i szereg inwestycji w Lipnie.

powiat LIPNOWSKI

135 Adrian Lewandowski 133 Agnieszka Taraszkiewicz 72 Jan Kołaczyński

155 Agnieszka Sikorska 192 Andrzej Wiśniewski 247 Jakub Klaban

90 Małgorzata Filbrandt 165 Krzysztof Kowalewski 199 Konrad Słomczewski

28 Marcin Kawczyński

149 Karolina Knach

50 Bożena Piotrowska
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

104 Bartosz Nowacki, starosta mogileński, nominowany 
za aktywną działalność w radzie miejskiej i poruszanie ważnych 
dla mieszkańców problemów. 

103 Paweł Molenda, przewodniczący rady miejskiej, 
nominowany za aktywną działalność w radzie miejskiej. 

102 Ewa Szarzyńska, wiceprzewodnicząca rady miejskiej 
w Mogilnie, nominowana za aktywną pracę na rzecz rady 
miejskiej. 

44 Karol Nawrot, wiceprzewodniczący rady miejskiej w Mogilnie, 
nominowany za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. 

12 Dariusz Chudziński, burmistrz miasta Strzelno, nominowany 
za sukces polityczny i prace na rzecz reformowania gminy.  

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

129 Sławomir Paluch, muzyk, dyrygent chóru Hemantus 
z Mogilna, nominowany za sukcesy osiągane przez chór 
Hemantus. 

128 Krzysztof Zwoliński, dyrektor ośrodka kultury, nominowany 
za organizowanie Wielkiego Festynu Pomidorowego. 

127 Waldemar Krystkowiak, muzyk, nominowany 
za prowadzenie wielu zespołów śpiewaczych. 

126 Jan Szymański, dyrektor domu kultury w Mogilnie, 
nominowany za prężną działalność MDK i wiele ciekawych 
inicjatyw. 

14 Agnieszka Ziółkowska, prezes Stowarzyszenia Młode Dęby, 
nominowana za włączenie się w działalność organizacji 
pozarządowych m.in. organizowanie gry terenowej Wieś Mocy. 

11 Zofia Nowak-Paczkowska, dyrektor biblioteki w Strzelnie, 
nominowana za poszerzenie działalności biblioteki o wiele 
ciekawych inicjatyw . 

34 Teresa Kujawa, prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury, 
nominowana za organizowanie spotkań, odczytów i wspieranie 
działalności wydawniczej. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

59 Paweł Jankowski, nauczyciel, działa w stowarzyszeniu 
„Pomocna Dłoń” ze Strzelna, nominowany za organizowanie akcji 
charytatywnych m.in. paczek dla potrzebujących i biegu 
charytatywnego. 

48 Radzym Jankiewicz, koordynator „Szlachetnej Paczki”, 
nominowany za organizowanie akcji Szlachetna Paczka 
w powiecie mogileńskim. 

29 Wacław Kobielski, fotograf, nominowany za prowadzenie 
strony Mogilno w obiektywie. 

10 Zdzisław Kotlarek, prezes Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Dąbrowie, nominowany za organizację Targów 
Dębowych  w gminie Dąbrowa. 

87 Małgorzata Małecka, wiceprzewodnicząca Gminnego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie, 
szefowa Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” w Żabnie, 
nominowana za podejmowanie wielu działań dla mieszkańców - 
m.in. organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci i spotkań dla KGW. 

218 Grażyna Lewandowska, opiekun Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Ziemi Mogileńskiej, nominowana za organizowanie 
spotkań, wykładów oraz imprez dla słuchaczy UTW. 

103 Mariusz Ostrowski, sołtys sołectwa Strzelce w gminie 
Mogilno, nominowany za zaangażowanie w inicjatywy społeczne 
integrujące mieszkańców oraz prowadzenie lokalnego klubu 
sportowego. 

80 Mirosław Leszczyński, wolontariusz, druh OSP, nominowany 
za organizowanie festynu Święto Kaszy oraz pomoc jednostkom 
OSP z terenu powiatu mogileńskiego. 

124 Jarosław Gębala, wolontariusz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
„Promyk Nadziei” Żabienko, nominowany za koordynowanie 
projektów dla mieszkańców m.in. współorganizację Święta 
Niepodległości oraz projektu Klub Malucha „Widzi Misie”. 

123 Barbara Lech, sołtys Żabna, nominowana za aktywne 
włączenie się w akcję pomocy dla chorego na białaczkę chłopca.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

118 Krzysztof Walczak, właściciel firmy Focus - fotografia, 
poligrafia, reklama, nominowany za aktywność, włączanie się 
w życie miasta i fotograficzne dokumentowanie ważnych 
wydarzeń.  

117 Artur Lorczak, prezes spółki Mogileńskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej, nominowany za nieustanny rozwój 
spółki.  

115 Robert Michalski, prezes spółki Mogilno Sport, nominowany 
za rozwijanie spółki i wiele ciekawych inicjatyw.  

114 Paweł Molenda, prezes zarządu Centrali Nasiennej 
Pracowników i Producentów Rolnych, nominowany za kolejny 
udany rok funkcjonowania centrali nasiennej w Mogilnie.

powiat MOGILEŃSKI

Aktualne wyniki na stronie www.pomorska.pl/osobowosc oraz www.expressbydgoski.pl/osobowosc 
i www.nowosci.com.pl/osobowosc. Głosowanie trwa do środy, 13 lutego br. do godz. 21. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT

Osobowość Roku 2018

117 Artur Lorczak

103 Mariusz Ostrowski

48 Andrzej Warne

114 Paweł Molenda

48 Radzym Jankiewicz

104 Bartosz Nowacki

115 Robert Michalski

34 Teresa Kujawa

102 Ewa Szarzyńska
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

97 Monika Młynarczyk, radna gminy, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Nakła, nominowana za zainicjowanie posadzenia 25 
dębów w Parku Jana III Sobieskiego w Nakle z okazji 25-lecia 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Nakła. 

123 Jan Kostecki, przewodniczący Rady Seniorów Gminy Szubin, 
nominowany za działalność na rzecz seniorów. 

108 Marcin Klebs, radny Rady Miejskiej Mroczy, działacz LUKS 
Feniks Mrocza, nominowany za promowanie sportu wśród dzieci 
i młodzieży. 

107 Anna Duda -Nowicka, pracownik promocji Urzędu Miasta 
i Gminy w Kcyni, nominowana za niekonwencjonalne pomysły 
i kreatywność w pracy na rzecz promocji Urzędu Miasta i Gminy 
w Kcyni. 

106 Andrzej Brzóska, radny Rady Miasta i Gminy w Mroczy, 
nominowany za propagowanie turystyki rowerowej oraz 
działalność artystyczną. 

109 Halina Mnichowska, radna Rady Miejskiej Nakła, 
nominowana za propagowanie tradycji wiejskich w gminie Nakło. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

137 Michał Gacka, dyrygent chóru Nadzieja i Soli Deo, pianista, 
nominowany za zaangażowanie w prowadzenie chórów Nadzieja 

i Soli Deo, rozwijanie życia kulturalnego oraz stworzenie pierwszej 
w powiecie nakielskim Niepublicznej Szkoły Muzycznej. 

132 Agnieszka Misiorek-Franków, instruktor Nakielskiego 
Ośrodka Kultury, nominowana za prowadzenie  zespołu ludowego 
„Młoda Krajna” i kultywowanie krajeńskich tradycji ludowych. 

125 Wiesława Mikulska, malarka z Nakła, nominowana 
za całokształt pracy artystycznej. 

124 Piotr Dąbrowski, prezes Towarzystwa Historycznego 
w Kcyni, nominowany za krzewienie wiedzy historycznej m.in. 
na temat powstania wielkopolskiego. 

112 Elżbieta Szubertowska, dyrygent Chóru im. Świętego Jana 
Pawła II w Szubinie, nominowana za zaangażowanie 
w prowadzenie Chóru im. Świętego Jana Pawła II w Szubinie. 

111 Zbigniew Rydelski, kapelmistrz orkiestry dętej w Nakle, 
nominowany za prowadzenie z sukcesami Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle. 

78 Kazimierz Baszczyński, propagator kultury filmowej 
w Szubinie, nominowany za wybitne dokonania w dziele 
propagowania kultury filmowej oraz za prowadzenie kina 
objazdowego. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

195 Anna Wolender, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet 

w Szubinie, nominowana za liczne inicjatywy na rzecz kobiet oraz 
zaangażowanie w działalność zespołu „Kolaczkowianki”. 

220 Barbara Wojciechowska, prowadząca Klub Aktywny Senior 
w Kcyni, nominowana za działalność na rzecz seniorów. 

7 dr Danuta Kallas, działa charytatywnie w Fundacji „Salus 
Homini” w Nakle, nominowana za działalność na rzecz Fundacji 
„Salus Homini” w Nakle. 

61 Paweł Gorecki, prezes zarządu Fundacji Wspierania Edukacji 
im. Stanisława Staszica w Nakle, nominowany za działalność 
na rzecz Fundacji Wspierania Edukacji im. Stanisława Staszica 
w Nakle. 

219 Irena Hałas, współzałożycielka i długoletni skarbnik 
szubińskiego Koła Polskiego Związku Diabetyków, nominowana 
za działalność na rzecz osób chorych na cukrzycę. 

217 Jolanta Wodzińska, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wieszkach, nominowana za kultywowanie tradycji 
kulinarnych Krajny oraz integrację wsi. 

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

124 Marek Hoppe, prokurent i menager reprezentujący 
Niezależne Laboratorium Badawcze Stanlab, nominowany 
za innowacyjność, sukcesy w biznesie oraz wsparcie organizacji 
biegu ulicznego „Nakielska Dziesiątka”. 

122 Adam Piszczek, producent soków tłoczonych z jabłek 

i gruszek, nominowany za promowanie lokalnych tradycji 
kulinarnych. 

121 Adam Grewling, szef wytwórni musztardy w Kcyni, 
nominowany za propagowanie lokalnej tradycji kulinarnej. 

18 Gerard Reijers, dyrektor firmy HSF Logistics, nominowany 
za sukcesy w biznesie oraz pamiętanie o najbardziej 
potrzebujących.

powiat NAKIELSKI

122 Adam Piszczek

132 Agnieszka Misiorek-Franków

109 Halina Mnichowska

18 Gerard Reijers

137 Michał Gacka

123 Jan Kostecki

124 Marek Hoppe

125 Wiesława Mikulska

108 Marcin Klebs

220 Barbara Wojciechowska

106 Andrzej Brzóska

97 Monika Młynarczyk

121 Adam Grewling
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

143 Arkadiusz Jąkalski, sołtys Sołectwa Sadłóg, nominowany 
za działania na rzecz dzieci i młodzieży m.in. organizację 
bezpiecznych wakacji w Świetlicy Wiejskiej i basenie dla dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu radziejowskiego. 

57 Marek Brzeziński, prezes Regionalnego Stowarzyszenia 
Wędkarskiego koło Osięciny, nominowany za działania 
organizacyjne koła na rzecz lokalnej społeczności, a także 
za organizację prac porządkowych na jeziorze Samszyce. 

56 Sławomir Bogucki, burmistrz Piotrkowa Kujawskiego, 
nominowany za skuteczną walkę w wyborach o fotel burmistrza 
i uzyskanie najwyższego wyniku głosowania w powiecie 
radziejowskim. 

55 Anna Kapuścińska, emerytowana nauczycielka, sołtys wsi 
Byczyna Kolonia, członek KGW i zespołu „Kujawioki od Dobrego”, 
nominowana za przygotowanie inscenizacji i widowisk  
o kujawskich tradycjach dla dzieci i młodzieży. 

53 Adam Małecki, prezes OSP Dobre, nominowany za skuteczne 
starania o utrzymanie bazy technicznej remizy, a także dbałość 
o tradycje jednostki z okazji 110-lecia OSP. 

52 Irena Szałek, przewodnicząca KGW „Polne Kwiaty” 
w Kościelnej Wsi, gm. Osięciny, nominowana za aktywną 
działalność na rzecz środowiska, organizację pokazów 
regionalnych potraw, a także sukcesy w konkursach kulinarnych. 

51 Sławomir Bykowski, burmistrz Radziejowa, nominowany 
za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.  

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

63 Zenon Paliwoda, kierownik zespołu folklorystycznego 
„Kujawioki” w Osięcinach, nominowany za profesjonalne 
kierowanie zespołem folklorystycznym „Kujawioki”, odnoszącym 
sukcesy na konkursach i przeglądach. 

62 Anna Alwin, nauczycielka w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie, nominowana za współudział w organizacji 
konkursów międzyszkolnych „King of the Stage” oraz 
profesjonalne przygotowane uczniów do olimpiad kulinarnych. 

58 Krzysztof Wątrobicz, historyk, bibliotekarz w Miejskiej  
i Powiatowej Bibliotece w Radziejowie, nominowany za cykl 
wykładów historycznych przygotowanych z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 

55 Renata Szymborska, dyrektor Wiejskiego Centrum Kultury 
i Biblioteki w Bytoniu, nominowana za profesjonalne prowadzenie 
placówki, nowe pomysły programowe, a także za akcje i spotkania 
dla dzieci i młodzieży, w tym imprezy z okazji 100-lecia Niepodległej. 

54 Piotr Zieliński, dyrektor GOK w Osięcinach, nominowany 
za całokształt pracy m.in. prowadzenie orkiestry dętej.  

53 Edyta Świrska, instruktor Radziejowskiego Domu Kultury, 
nominowana za aktywną działalność w RDK, a także za wiele 
nowych pomysłów m.in. za projekt „Radziejowska ceramika”. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

194 Aneta Tejman, nauczyciel w Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Topólce, nominowana za wieloletnie 
zaangażowanie i serce wkładane w prowadzenie szkolnego koła 
CARITAS.  

231 Jowita Urbańska, nominowana za wielkie serce okazywane 
potrzebującym oraz zorganizowanie akcji dla samotnych matek 
i bezdomnych psów.  

162 Alina Krupińska, prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK 
w Radziejowie, nominowana za akcje dla podopiecznych PCK, 
w tym rozwijanie idei czerwonokrzyskiej i honorowego 
krwiodawstwa wśród młodzieży powiatu radziejowskiego. 

160 Arkadiusz Jąkalski, wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „MIX” 
w Sadłogu, nominowany za aktywizowanie i integrowanie 
wspólnot lokalnych. 

159 Justyna Araszewska, Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Przytulanka w Szostce, nominowana 
za realizację projektu ,,Przyt ULAnkowe Innowacje” oraz 
za profesjonalne prowadzenie Pracowni Rehabilitacji i Integracji 
Sensorycznej w Szostce. 

6 ks. Antoni Wojciechowski, proboszcz parafii Miłosierdzia 
Bożego w Topólce, nominowany za działalność duszpasterską, 
społeczną i charytatywną na rzecz  wiernych z Topólki, a także 
za inicjatywy integrujące społeczność. 

22 Wiesława Morawska, prezes Stowarzyszenia  na Rzecz 
Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei”, nominowana za udział 
w zbiórkach funduszy dla potrzebujących, organizację warsztatów 
zawodowych, okolicznościowych spotkań i pomocy materialnej 
dla dzieci. 

158 Jadwiga Szyszkowska Jankowska, prezes, działaczka 
Stowarzyszenia „Subicere” Radziejów, nominowana 
za współudział w przygotowaniu wielkanocnego śniadania 
w plenerze i organizowanie akcji pomocy charytatywnej dla osób 
niepełnosprawnych.  

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

73 Jarosław Markowski, właściciel Ośrodka Szkolenia 
Kierowców w Dobrem, nominowany za profesjonalne 

powiat RADZIEJOWSKI
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Osobowość Roku 2018

143 Arkadiusz Jąkalski 56 Sławomir Bogucki 63 Zenon Paliwoda 53 Edyta Świrska

38 Zbigniew Skonieczny

prowadzenie firmy i sponsorowanie akcji dla lokalnej 
społeczności. 

41 Roman Malicki, spółka DMD Bis Piotrków Kujawski 
produkująca palety drewniane, nominowany za profesjonalne 
prowadzenie spółki, aktywność społeczną oraz sponsorowanie 
akcji i programów Piotrkowa. 

39 Beata Lipska, firma usługowa o charakterze muzycznym, 
nominowana za profesjonalne prowadzenie firmy, udzielanie się 
w  komisjach konkursów muzycznych, połączenie pracy 
zawodowej ze skuteczną kampanią wyborczą i zdobycie mandatu 
radnej do RM Radziejów. 

38 Zbigniew Skonieczny, dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Radziejowie, nominowany za profesjonalne prowadzenie 
powiatowego szpitala, kontynuowanie inwestycji, w tym budowę 
nowych specjalistycznych pracowni.

AUTOPROMOCJA 008690125
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Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

135 Mateusz Orędowski, członek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kowalkach, nominowany za aktywną działalność społeczną 
na rzecz społeczności gminy Rypin i wsi Kowalki.  

31 Monika Kalinowska, radna powiatowa, nominowana 
za zaangażowanie w liczne działania prospołeczne oraz za sukces 
wyborczy. 

29 Dariusz Kolczyński, wójt gminy Skrwilno, nominowany 
za rozwój gminy i organizację imprez krajowych - Nordic Walking 
i Regat Windsurfingowych, oraz za inwestycje, m.in. budowę hali 
w Okalewie. 

28 Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina, nominowany 
za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. 

26 Jarosław Sochacki, nowy starosta rypiński, nominowany 
za odważne podjęcie wyzwania i pomysł na naprawę sytuacji 
w rypińskim szpitalu. 

25 Zbigniew Zgórzyński, nowy wójt gminy Rogowo, 
nominowany za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.  

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

37 Dariusz Puciński, realizator dźwięku w studiu nagrań 
w Rypińskim Domu Kultury, nominowany za nagrania promujące 
miasto - z okazji 130 lat Miejskiej Orkiestry Dętej, kolędy 
w wykonaniu chóru nauczycielskiego „Belcanto” oraz dwupłytowy 
album wydany z okazji 950 – lecia miasta Rypin. 

36 Tomasz Błaszkiewicz, dziennikarz, społecznik, nominowany 
za inicjatywy w budżecie obywatelskim, służące promocji miasta 
i kulturze, m.in. cykl teledysków. 

32 Marek Taczyński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Rypinie, nominowany za szeroką ofertę biblioteki, 
spotkania autorskie, za cykl „O sporcie w bibliotece” oraz 
uruchomienie nowych kierunków studiów podyplomowych 
w Rypinie. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

143 Aneta Golebiewska, wolontariusz, nominowana 
za udzielanie się na rzecz szkoły w miejscowości Giżynek. 

147 Jacek Furman, radny powiatowy, nominowany za wspieranie 
placówek oświatowych.  

89, Małgorzata Grodzicka, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa, 

powiat RYPIŃSKI powiat SĘPOLEŃSKI
 Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

166 Agnieszka Komierowska, właścicielka Pałacu 
w Komierowie, nominowana za nadanie drugiego życia pałacowi. 

120 Michał Dąbrowski, prezes Fabryki Mebli Biurowych MDD, 
nominowany za sukcesy firmy i działanie na 64 rynkach 
eksportowych. 

119 Krzysztof Seydak, właściciel FUH SEYDAK w Sępólnie 
Krajeńskim, nominowany za rozwój firmy branży motoryzacyjnej 
w Sępólnie Krajeńskim. 

116 Jacek i Józef Grzegrzółka, partnerzy, szefują firmie Agro-
Projekty z Sępólna Krajeńskiego, nominowani za prowadzenie 
firmy działającej na pograniczu branży rolniczej 
i architektonicznej. 

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

157 Maria Boczula, sołtys Sołectwa Komierowo, nominowana 
za doprowadzenia do otwarcia nowego budynku świetlicy 
wiejskiej w Komierowie. 

156 Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego, 
nominowany za dotychczasową pracę na rzecz społeczności 
lokalnej oraz merytoryczną kampanię zakończoną kolejnym 
sukcesem wyborczym. 

92 Mateusz Oelberg, sołtys Lutówka, nominowany za aktywną 
działalność na rzecz lokalnej społeczności. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

204 Sandra Pasieka i Artur Kozar, tancerze, trenerzy, 
nominowani za pełne pasji zaangażowanie w pracę z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi, a także organizację turnieju tańca. 

181 Marcin Gulka, właściciel Muzeum PRL-u w Sępólnie 
Krajeńskim, nominowany za zorganizowanie Zlotu Polskich 
Pojazdów i prowadzenie Muzeum PRL-u. 

87 Ewa Quiring-Korczak, tancerka oraz instruktorka prowadząca 
Studio Tańca Styl w Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie 
Krajeńskim, nominowana za propagowanie wśród młodzieży 
i dorosłych kultury tańca, a także za sukcesy sceniczne 
wychowanków. 

60 Mirosław Bodek 135 Mateusz Orędowski

54 Wojciech Kruszewski 57 Leonard Murawiec

32 Marek Taczyński

nominowana za zbiórkę słodyczy dla dzieci ze świetlicy 
terapeutycznej. 

145 Patryk Nowowiejski, społecznik, nominowany 
za zorganizowanie koncertu charytatywnego na rzecz Dawida, 
który po śmierci rodziców znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. 

76 Monika Dombrowska, nauczyciel ZS 3 Rypin, opiekunka 
Szkolnego Koła Wolontariatu, nominowana za szeroką działalność 
charytatywną.  

142 Anna Kulikowska, nauczyciel ZS2 Rypin, nominowana 
za zaangażowanie w akcję Dnia Dawcy Szpiku. 

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

60 Mirosław Bodek, dyrektor Zakładu Produkcji Pasz CEDROB 
S.A., nominowany za ciekawe inicjatywy firmy, m.in. 
organizowany w tym roku już po raz drugi konkurs grantowy 
„Wspieramy Rozwój”.  

59 Jan Rejs, członek zarządu/właściciel spółek Galeria Młyn, Rejs 
i Stoldom, nominowany za wspieranie Dziecięcej Grupy 
Estradowej oraz organizację ogólnopolskiego konkursu tańca 
Grand Prix Polski Ekstraklasy Rejs Cup 2018. 

57 Leonard Murawiec, prezes firmy Damix, nominowany 
za prężny rozwój firmy, a także wsparcie wielu inicjatyw 
społecznych i sportowych. 

55 Katarzyna Sikorska, nominowana za objęcie mecenatem 
artystycznym konkursu Rypiński Album Poetycki. 

54 Wojciech Kruszewski, prezes Lewiatan Holding S.A., 
nominowany za zaangażowanie w działania progospodarcze, 
formułowanie ważnych postulatów do rządu, promocję miasta 
i pracę społeczną jako wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

204 Sandra Pasieka i Artur Kozar 70 Natalia Marciniak

119 Krzysztof Seydak 181 Marcin Gulka

87 Ewa Quiring-Korczak

85 Józef Walczak, rzeźbiarz, prowadzi pracownię w MGOK 
w Więcborku, nominowany za nieustannie wybitną twórczość 
artystyczną, będącą jedną z wizytówek Więcborka. 

84 Jarosław Niemyjski, prezes Stowarzyszenia „Dorośli-
Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, nominowany za realizację wielu 
wartościowych projektów kulturalno-edukacyjnych, 
wzbogacających jakość życia rodzin w gminie. 

83 Grażyna Kędzierska, dyrektorka Biblioteki Publicznej im. J. 
Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, nominowana za niezwykle 
skuteczne promowanie czytelnictwa i literatury w mieście 
i gminie, m.in. poprzez akcję ,,Literacki Budżet Obywatelski”. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

294 Antoni Dolny, radny gminy, nominowany za działalność 
na rzecz społeczności lokalnej. 

293 Ewa Mejer, prezes Fundacji „Psie Nadzieje”, nominowana 
za wielkie serce dla zwierząt i bezinteresowną pomoc. 

272 Robert Czerechowski, lider Szlachetnej Paczki w Sępólnie 
Krajeńskim, nominowany za działania na rzecz Szlachetnej Paczki 
w Sępólnie Krajeńskim i gotowość niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi.  

70 Natalia Marciniak, wiceprezes fundacji, działaczka 
społeczna, nominowana za całokształt pracy na rzecz 
potrzebujących ludzi i bezdomnych zwierząt. 

112 Marek Kunek, właściciel Fundacji Zawierucha, nominowany 
za bezinteresowne niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
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powiat ŚWIECKI
Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

165 Danuta Lewandowska, właścicielka sklepu, nominowana 
za otwarcie w Przechowie sklepu z oryginalnymi włoskimi 
artykułami, oraz za produkcję z polskiego mleka serów według 
włoskiej receptury. 

159 Michał Wejner, pomysłodawca i założyciel utworzenia 
świeckiej Grupy Towarowo-Usługowej GTU, nominowany 
za utworzenie świeckiej Grupy Towarowo-Usługowej GTU, dzięki 
której budowanie w Świeciu będzie tańsze, a pieniądze pozostaną 
w gminie. 

132 Edmund Stanny, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Świecka, 
nominowany za dążenie do jak najmniej bolesnego dla 
pracowników przejęcia Spółdzielni Mleczarskiej Świecka przez 
Mlekovitę. 

136 Andrzej Rek, prezes TBS w Świeciu, nominowany za stałą 
pracę na rzecz poprawy stanu zasobów mieszkaniowych 
w Świeciu m.in. oddanie do użytku kolejnego bloku TBS. 

130 Sławomir Karpiński, właściciel ProfiAuto Serwis, 
nominowany za prowadzenie cenionego przez klientów warsztatu 
samochodowego, postawę godnego zaufania mechanika, 
doświadczenie i pomocną postawę. 

128 Arleta Ciemnicka, z firmy Konar Świecie, nominowana 
za działanie lokalnej firmy, która projektuje, zakłada i pielęgnuje 
tereny zielone w gminie i nie tylko. 

129 Marek Klonecki, właściciel gospodarstwa rolnego, 
nominowany za za działalność w ekologicznym gospodarstwie 
i promowanie sprzedaży detalicznej wśród rolników. 

157 Renata Osojca, współwłaścicielka, nominowana za promocję 

regionalnych produktów z gęsiny oraz produkcję zdrowej 
i ekologicznej żywności. 

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

164 Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia, nominowany 
za bycie dobrym człowiekiem myślącym o innych. 

138 Zbigniew Iwański, zastępca dyrektora OKSiR w Świeciu, 
koordynator „Żyj Sportem”, nominowany za koordynację pierwszej 
edycji akcji „Żyj Sportem”. 

137 Grażyna Styczeń, radna, nominowana za pomysł 
wprowadzenia i realizację programu stypendialnego dla osób 
uzdolnionych artystycznie. 

130 Krystyna Ruszkowska, sołtys Brzeźna (gm. Pruszcz), 
nominowana za działalność prospołeczną oraz wyjątkową 
aktywność i integrację lokalną. 

129 Dariusz Woźniak, radny Świecia, prezes Stowarzyszenia 
„Razem dla Świecia”, nominowany za intensywną działalność 
społeczną m.in. w stowarzyszeniu „Razem dla Świecia”. 

128 Sebastian Glaziński, radny Świecia, nominowany 
za aktywność podczas prac rady, a także za podejmowanie 
interwencji społecznych. 

54 Joanna Bock, radna gminy Warlubie, pracownik Nadleśnictwa 
Dąbrowa, nominowana za promowanie regionu, lasów, przyrody 
oraz organizację akcji, m.in. przywracania historii Laskowic. 

1 Marcin Kłosowicz, prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” Pruszcz, nominowany za konsekwentne rozwijanie 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

205 Monika Tom, choreograf grup tanecznych przy OKSIR 
w Świeciu., nominowana za wieloletnią pracę z młodzieżą 
i dziećmi, a także zaangażowanie w pracę choreografa.  

206 Iga Jambor-Skupniewicz, instruktor teatralny „Teatru 
na Rogu” w Świeciu, nominowana za działalność na rzecz teatru 
oraz szerzenie pasji teatralnych wśród młodych. 

171 Sławomir Zawadzki, dyrektor Świetlicy Gminnej 
w Drzycimiu, nominowany za wszechstronną działalność 
kulturalną. 

160 Przemysław Drewkowski, muzyk, instruktor OKSiR, 
nominowany za wydanie debiutanckiej płyty „Nowy czas...”. 

159 Agnieszka Strzyżewska, pracownik Domu Kultury 
w Jeżewie, radna w Gminie Jeżewo, nominowana za działalność 
kulturalną na rzecz społeczeństwa w gminie Jeżewo. 

147 Magdalena Potulska, specjalista do spraw kultury w GOK 
Jeżewo, stały współpracownik lokalnej prasy, nominowana 
za całokształt działań o charakterze kulturalnym i turystycznym 
na rzecz mieszkańców gminy Jeżewo i powiatu świeckiego 
aktywizujących lokalna społeczność. 

65 Anna Chojnacka, muzyk, dj, organizatorka imprez 
kulturalnych, nominowana za organizowanie imprez kulturalnych 
dla młodych w Świeciu i Chełmnie. 

64 Tomasz Pasiek, podróżnik, fotograf, pracownik Izby 
Regionalnej Ziemi Świeckiej, nominowany za ukończenie projektu 
„4 Oceans Expedition”. 

64 Tomasz Pasiek 137 Grażyna Styczeń 54 Joanna Bock

108 Maria Pająkowska-Kensik 65 Paula Kuklińska

138 Zbigniew Iwański

160 Przemysław Drewkowski

165 Danuta Lewandowska 129 Marek Klonecki 157 Renata Osojca

262 Paweł Grześk

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

295 Rafał Openkowski, komendant Hufca ZHP Świecie, 
nominowany za promowanie harcerstwa i zaszczepianie 
patriotyzmu w młodzieży, a także za zaangażowanie w akcję 
Szlachetna Paczka. 

279 Jerzy Dończyk, nominowany za wieloletnią działalność 
społeczną i charytatywną na rzecz miasta Świecia. 

280 Anna Świerczyńska, prezes Stowarzyszenia Klub Seniora 
„Wrzos” w Świeciu, nominowana za ogromne zaangażowanie 
w pracę na rzecz Klubu Seniora Wrzos w Świeciu. 

262 Paweł Grześk, zarządzanie stronami, nominowany 
za zaangażowanie w trenowanie dzieci w boksie i za serce 
wkładane w treningi.  

264 Monika Bilska, fryzjer, nominowana za organizowanie 
zbiórek zabawek lub potrzebnych rzeczy dla domu dziecka. 

140 Ariel Stawski, wolontariusz, nominowany za działania 
w ramach wolontariatu, ciekawe pomysły na rozwój swojej małej 
ojczyzny oraz zaangażowanie w akcje społeczne i charytatywne. 

146 Agnieszka Strzyżewska, nominowana za wyróżniającą się 
działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

79 Mirosław Sejkowski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Świeckiej, nominowany za wieloletnie zaangażowanie w pracę 
na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej. 

246 Justyna Kucharko, instruktorka fitnessu w GOKSiR Pruszcz, 
nominowana za promowanie w gminie Pruszcz i okolicach nordic 
walkingu i zdrowego trybu życia. 

242 Adriana Krzemińska, nominowana za wyróżniającą się, 
ponad przeciętna działalność charytatywną. 

240 Katarzyna i  Sebastian Wiśniewscy, wolontariusze 
w Schronisku dla psów w Pruszczu, nominowani za działalność 
na rzecz bezdomnych psów na terenie gminy Pruszcz. 

65 Paula Kuklińska, szefowa Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, nominowana za oddanie serca, energii oraz 
czasu na rzecz drugiego człowieka. 

161 Czesław Wejner, pszczelarz, prezes Koła Pszczelarzy 
w Świeciu, nominowany za propagowanie pszczelarstwa 
w powiecie świeckim. 

108 Maria Pająkowska-Kensik, profesor UKW - Bydgoszcz, 
profesor UG - Gdańsk, nominowana za swoją działalność na rzecz 
regionu.
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Osobowość Roku 2018

powiat TUCHOLSKI
Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

113 Miłosz Kiedrowski, właściciel firmy ZPUH JK Kiedrowski, 
nominowany za rozwój i zbudowanie firmy będącej jednym 
z największych producentów kontenerów w Europie. 

112 Mariusz Lewicki, prezes Hydrotoru w Tucholi, nominowany 
za utrzymanie pozycji firmy na rynku. 

111 Mirosław Knakowski, właściciel tartaku „Drew-Kon” i Zajazdu 
Fojutowo, nominowany za ciągły rozwój firmy i szukanie nisz 
do ekspansji na terenie Borów Tucholskich. 

110 Piotr Wutkowski, właściciel Firmy Wutkowski, nominowany 
za ekspansywne wejście na rynek produkcji szkła stosowanego 
m.in. w nowoczesnych budynkach. 

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

65 Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn, nominowany 
za wieloletnią pracę na rzecz gminy Cekcyn. 

64 Michał Mróz, starosta tucholski, nominowany za codzienną 
pracę na rzecz tego, by powiat tucholski wyróżniał się na tle 
innych. 

63 Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi, nominowany 
za dołożenie starań, by Tuchola wykorzystała swoją szansą jaką 
jest pozyskanie środków unijnych. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

77 Czupryniak Jan, rzeźbiarz, artysta ludowy, nominowany 
za sławienie regionu poprzez wykonywanie pięknych rzeźb 
sakralnych, użytkowych, plenerowych i płaskorzeźb. 

193 Anna Filipska, nauczycielka w szkole podstawowej 
w Cekcynie, nominowana za współprowadzenie orkiestry 
„Campanella”. 

68 Maria Ollick, prezeska Borowiackiego Towarzystwa Kultury, 
nominowana za kreowanie regionalnych inicjatyw i projektów. 

67 Irena Szwankowska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Raciążu, nominowana za zaangażowanie w prowadzenie 
lokalnego stowarzyszenia oraz w kultywowanie projektów 
regionalnych związanych z Małą Ojczyzną. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

292 Bartosz Wise, policjant KPP Tuchola, nominowany 
za całokształt pracy dla społeczności lokalnej. 

16 Wojciech Galiński, policjant, Komenda Powiatowa w Tucholi, 
nominowany za nadzwyczajne zaangażowanie w pracy 
zawodowej. 

173 Anna Toby, kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Tucholi, nominowana za zaangażowanie w swoją pracę 
wykraczające poza obowiązki oraz bezinteresowną pomoc innym.

19 Anna Maślak 73 Brygida Czapiewska 50 Maciej Jóźwicki

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

163 Grażyna Janiszewska, prezes „Stowarzyszenia Integracja 
i Współpraca”, organizatora Welconomy Forum in Toruń, 
nominowana za liczne działania na rzecz uczynienia Torunia 
miastem wielkiego biznesu. 

109 Sebastian Sacharuk, właściciel firmy Serwis Opon Seban, 
nominowany za dynamiczny rozwój firmy. 

103 Roman Skonieczny, współwłaściciel firmy Studio Herba - 
Cafe, nominowany za stworzenie wyjątkowej palarni kawy 
i stawianie na jakość. 

67 Lidia Predenkiewicz-Makowska, kierownik Pałacu 
Romantycznego w Turznie, nominowana za wyróżnienie podczas 
prestiżowej Gali Profit Hotel Awards w kategorii Obiekt Zabytkowy 
oraz za zdobycie miejsca w poradniku „Poziomki 2018/2019” 
autorstwa Magdy Gessler jako polecany hotel i restauracja. 

56 Piotr Czajkowski, rolnik z Papowa Toruńskiego, nominowany 
za prowadzenie największego gospodarstwa rolnego w gminie 
Łysomice. 

50 Maciej Jóźwicki, pomysłodawca, założyciel i prezes firmy 
Marwit w Złejwsi Wielkiej, nominowany za za zdobycie Lauru 
Konsumenta w jubileuszowym roku 25-lecia działalności firmy. 

47 Helena Dąbrowicz, właścicielka Firmy DELMAJK, 
nominowana za zdobycie nagrody w konkursie „Agro 
na obcasach”. 

3 Jacek Rutkowski, prezes Zarządu Komplementariusza 
Komandytariusz PW. Mat Bud Sp. z o.o. Sp. k., nominowany 
za dynamiczny rozwój poprzez sieć oddziałów handlowych 
od Trójmiasta do Łodzi oraz 3 oddziałów produkcyjnych, za który 
został wyróżniony Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu. 

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

122 Hanna Anzel, przewodnicząca rady gminy, nominowana 
za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności 
i gotowość niesienia jej pomocy. 

100 Jan Surdyka, wójt gminy Zławieś Wielka, nominowany 
za wiodący udział w dynamicznym rozwoju gminy Zławieś Wielka. 

79 Mirosław Nawrotek, radny Rady Powiatu Toruńskiego, 
nominowany za zaangażowanie w inicjatywy lokalne 
i charytatywne. 

76 Andrzej Wieczyński, wójt gminy Obrowo, nominowany 
za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności, 
nagrodzone nagrodą „Super Samorząd 2018”. 

75 Mirosław Graczyk, starosta toruński w kadencji 2014-2018, 
nominowany za rozwój powiatu pod względem realizowanych 
inwestycji oraz skuteczności w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy. 

73 Brygida Czapiewska, sołtys Małej Nieszawki, nominowana 
za zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. 

69 Katarzyna Lewandowska, nowa radna gminy Chełmża, 
nominowana za wyjątkowo prężne działania na rzecz Koła Kobiet 
Aktywnych OD-NOVA w Bielczynach. 

8 Marek Olszewski, starosta powiatu toruńskiego, nominowany 
za uzyskanie najlepszego wyniku w wyborach do rady powiatu 
i zostanie starostą toruńskim. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

219 Jacek Kałamarski, muzyk,dyrygent Powiatowej i Miejskiej 
Orkiestry Dętej w Chełmży,nauczyciel, nominowany 
za prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej w Chełmży, 
podtrzymywanie 150- letniej tradycji rodzinnej oraz promowanie 
miasta w czasie różnych imprez kulturalnych odbywających się 
w Chełmży i na terenie powiatu. 

157 Krzysztof Kędzierski, nauczyciel, kapelmistrz orkiestry dętej 
gminy Zławieś Wielka, nominowany za przewodzenie szkolnej 
Orkiestrze Dętej w Rzęczkowie i całokształt pracy dla lokalnej 
społeczności. 

57 Justyna Błaszczyk, dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
Gminy Chełmża, nominowana za prowadzenie wielokierunkowej 
działalności, m.in. za akcję „Jesienno-czwartkowy zawrót głowy” 
dla dzieci z Nowej Chełmży. 

19 Anna Maślak, kierownik Olenderskiego Parku Etnograficznego 
w Wielkiej Nieszawce, nominowana za znakomite zarządzanie 
Olenderskim Parkiem Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce oraz 
organizację ciekawych imprez kulturalnych w Parku. 

18 Dariusz Subocz, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Drukarstwa w Grębocinie., nominowany za działalność na rzecz 
rozwoju turystyki w woj. kujawsko-pomorskiej, nagrodzoną m.in. 
nagrodami od marszałka i Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP. 

17 Jesica Walecka, studentka aktorstwa w Warszawskiej Szkole 
Filmowej, nominowana za reprezentowanie woj. kujawsko-
pomorskiego podczas Finału Miss Polonia 2018. 

16 Wioleta Markowska, studentka Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy, nominowana za rozsławianie naszego regionu 
poprzez uczestnictwo w programie The Voice of Poland. 

15 ks. Paweł Borowski, organizator Misterium Męki Pańskiej 
w Grębocinie, nominowany za organizację widowiska - Misterium 
Męki Pańskiej w Grębocinie. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

201 Kinga Kraśnicka Zientara, wolontariusz, nominowana 
za uczestnictwo w zajęciach z dziećmi niepełnosprawnymi 
w Dorotkowie na Wrzosach. 

36 Stefan Kowalski, prezes Grupy Producentów Rolnych Ziarno 
Sp. z o.o., nominowany za ogromne zaangażowanie 
w prowadzenie klubu oraz polepszenie współpracy z burmistrzem 
miasta Chełmża. 

228 Ewa Madej, wolontariuszka w Fundacji „Werwa Team”88, 
nominowana za ogromne zaangażowanie w działalność 
charytatywną na rzecz dzieci, osób starszych, chorych 
i potrzebujących. 

111 Marek Wiśniewski, logistyka, Toruń-Grzywna, nominowany 
za kreowanie kultury fizycznej wśród osób pracujących oraz 
młodzieży. 

95 Marzenna Wojnar, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Lubiczu, nominowana za zaangażowanie lokalnej społeczności 
z gminy Lubicz w przygotowanie wystawy z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 

182 Danuta Powaszyńska, przewodnicząca KGW Bielczyny 
(gmina Chełmża), nominowana za współorganizowanie 
różnorodnych imprez dla lokalnej społeczności, m.in. drugiej 
edycji imprezy Bielczyńskie wianki. 

83 Michał Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia Lapidaria 
Zapomniane Cmentarze Pomorza i Kujaw, nominowany 
za działalność na rzecz zapomnianych, nieczynnych cmentarzy 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

181 Agnieszka Denderz, instruktorka w Centrum Inicjatyw 
Kulturalnych Gminy Chełmża, nominowana za realizację 
i koordynowanie projektu “Biblioteka na rowerze” w gminie 
Chełmża. 

180 Dorota Kucharska, prezes Koła Aktywnych Kobiet „Szpilki” 
w gminie Chełmża, nominowana za organizację zajęć sportowych 
na trampolinach dla mieszkańców. 

109 Maria Kucharzewska, działaczka i przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Głuchowie (gmina Chełmża), nominowana 
za uzyskanie tytułu Społecznika Roku 2018 powiatu toruńskiego.

powiat TORUŃSKI

64 Michał Mróz 65 Jacek Brygman

68 Maria Ollick 193 Anna Filipska

110 Piotr Wutkowski 16 Wojciech Galiński
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Osobowość Roku 2018

powiat WĄBRZESKI
Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

145 Mariusz Blumkowski, założyciel spółki STARTLAS, 
nominowany za dynamiczny rozwój firmy, która jest obecnie 
trzecią co do wielkości firmą produkującą sadzarki leśne. 

61 Łukasz Arbat, właściciel hurtowni i sklepu motoryzacyjnego 
ARMOT, nominowany za zorganizowanie bezpłatnych kontroli 
stanu technicznego pojazdów, z których skorzystało 90 
kierowców. 

58 Bogdan Jarząb, właściciel Piekarni-Ciastkarni w Dąbrówce, 
nominowany za rozwój firmy i sieci sprzedaży, tworzenie miejsc 
pracy i szkolenie uczniów. 

46 Halina Błażejewicz-Sowa, właścicielka firmy „Katarzynki”, 
nominowana za rozwój firmy i modernizację zakładu 
produkcyjnego. 

45 Michał Niemyt, wiceprezes firmy Kobylarnia SA, nominowany 
za prowadzenie licznych inwestycji na terenie naszego 
województwa. 

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

141 Maciej Rataj, dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia 
Wąbrzeska, nominowany za zorganizowanie ośmiu spotkań 
warsztatowych dla mieszkańców Wąbrzeźna oraz gmin tj. Dębowa 
Łąka, Książki i Ryńsk. 

70 Mirosław Macikowski, sołtys Osieczka, nominowany 
za zaangażowanie w działanie na terenie Osieczka.  

68 Krzysztof Maćkiewicz, starosta wąbrzeski, nominowany 
za wieloletnią działalność samorządową oraz kolejny sukces 
wyborczy. 

67 Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica, nominowany 
za skuteczne zarządzanie gminą Płużnica. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

183 Aleksandra Bacińska, poetka, wychowawca w internacie, 
nauczycielka, nominowana za propagowanie w całej Polsce poezji 
śpiewanej oraz zaangażowanie w niesienie pomocy młodym 
ludziom oraz wydanie nowego tomiku „Sukienki”. 

179 Róża Patzer, lokalna artystka, nominowana za całokształt 
pracy artystycznej i rozsławianie przez nią Wąbrzeźna i okolic. 

177 Justyna Zarębska, artystka, nominowana za wspaniałą 
wystawę „Po prostu abstrakcja” i całokształt pracy artystycznej. 

170 Paweł Kaliszewski, iluzjonista, trener papug, nominowany 
za za niezwykłe zaangażowanie w swoją pracę oraz ukazywanie 
prawdziwego obrazu zwierząt w cyrkach. 

93 Bartłomiej Marchlewski, fotograf, nominowany 
za prowadzenie warsztatów fotograficznych w WDK. 

90 Rafał Sójka, kapelmistrz, nominowany za za prowadzenie 
Wąbrzeskiej Orkiestry Dętej. 

89 Paweł Becker, historyk regionalista, nominowany 
za za propagowanie lokalnej historii. 

88 Łukasz Gapiński, pisarz z Wąbrzeźna, nominowany 
za całokształt twórczości artystycznej oraz wydanie tomu „Zakon 
Jakuba Sprawiedliwego” kończącego trylogię o „Człowieku 
znikąd”. 

86 Aleksandra Kurek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wąbrzeźnie, nominowana za przyczynianie się 
do prężnego działania biblioteki i zamienienia jej w obiekt 
tętniący życiem. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 

Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

278 Andrzej Michewicz, nominowany za zorganizowanie I Rajdu 
Motocyklowego Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. 

37 Stanisław Kwiatkowski, prezes Koła Emerytów i Rencistów 
Policyjnych w Wąbrzeźnie, nominowany za organizację trzeciego 
już pikniku integracyjnego dla kół Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. 

172 Bożena Szpryniecka, przewodnicząca Klubu Aktywnych 
Kobiet w Łopatkach, nominowana za integrowanie kobiet 
mieszkających w powiecie wąbrzeskim m.in. poprzez 
organizowanie spotkań i warsztatów. 

183 Aleksandra Bacińska 68 Krzysztof Maćkiewicz 67 Marcin Skonieczka

28 Tomasz Zygnarowski 100 Marta Kowaliszyn

170 Paweł Kaliszewski

177 Justyna Zarębska

45 Michał Niemyt 145 Mariusz Blumkowski 172 Bożena Szpryniecka 41 Sandra Różyńska

58 Bogdan Jarząb

46 Halina Błażejewicz-Sowa

41 Sandra Różyńska, nauczyciel ZSZ w Wąbrzeźno, nominowana 
za koordynowanie akcji Szlachetna Paczka, organizacje zbiórek 
charytatywnych oraz za niesienie pomocy każdemu, kto tego 
potrzebuje. 

178 Edward Kruk, prezes Zarządu Gminnego OSP w Płużnicy, 
nominowany za zaangażowanie w działalność OSP. 

28 Tomasz Zygnarowski, aktualnie burmistrz Wąbrzeźna, 
nominowany za organizowanie biegów „Wąbrzeska dziesiątka”. 

77 Mirosława Tomasik, prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy 
Płużnica, nominowana za za działalność TRGP. 

100 Marta Kowaliszyn, emerytowana działaczka społeczna 
na rzecz dzieci specjalnej troski, nominowana za serce i troskę 
okazywaną osobom niepełnosprawnym.
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Osobowość Roku 2018

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

151 Alicja i Krzysztof Spychalscy, rolnik, nominowani za godne 
podziwu zarządzanie gospodarstwem specjalizującym się 
w uprawie warzyw i sukcesy na skalę krajową. 

158 Kazimierz Mańkowski, właściciel firmy Petroman Paliwa, 
nominowany za rozwijanie działalności firmy oraz organizowanie 
w 2018 r. bezpłatnych przeglądów. 

98 Przemysław Ciesielski, dyrektor do spraw rozwoju w CK 
Frost w Śmiłowicach, nominowany za innowacyjne rozwiązania, 
m.in. sukces w 2018 r. innowacyjnego projektu warzywniczego – 
mrożony brokuł Bellaverde oraz mrożony brokuł Multiflor. 

94 Mirosław Bińkowski, właściciel Kancelarii Podatkowej 
w Kowalu, nominowany za rozwijanie usług poza Kowal 
i wspieranie rozwoju kowalskiego biznesu. 

44 Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego, 
nominowany za skuteczność w rozwoju Brzeskiej Strefy 
Gospodarczej i pozyskiwaniu inwestorów. 

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

86 Marek Wiliński, burmistrz Lubienia Kujawskiego, 
nominowany za inicjatywę utworzenia żłobka i domu seniora 
w Lubieniu Kujawskim. 

66 Magdalena Korpolak-Komorowska, wójt gminy Włocławek, 
nominowana za działanie na rzecz mieszkańców Włocławka 
i gminy Włocławek oraz sukces wyborczy. 

60 Heliodor Kubiak, sołtys wsi Osiecz Mały w gminie Boniewo, 
nominowany za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, 
m.in. współtworzenie w 2018 roku Klubu Seniora. 

135 Mateusz Jarmusz 195 Anima Anima Show 66 Magdalena Korpolak-Komorowska 40 Stanisław Sadowski

151 Alicja i Krzysztof Spychalscy 158 Kazimierz Mańkowski 39 Seweryn Rzepecki 105 Adam Myrta

98 Przemysław Ciesielski 94 Mirosław Bińkowski 44 Tomasz Chymkowski

AUTOPROMOCJA Q801334645A
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40 Stanisław Sadowski, wójt gminy Baruchowo, nominowany 
za spowodowanie, że „Zielona Szkoła” w Goreniu Dużym jest 
odwiedzana nie tylko przez dzieci, ale i rodziców. 

39 Roman Nowakowski, wójt gminy Choceń, nominowany 
za rozwijanie współpracy z Ukrainą m.in. poprzez organizację 
obozu dla dzieci z Ukrainy. 

37 Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala, nominowany 
za rozwiązywanie problemów samorządów takich jak Kowal oraz 
za konsekwentne zmienianie oblicza Kowala. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

195 Anima Anima Show, animatorzy, nominowani 
za organizowanie profesjonalnych animacji dla dorosłych i dzieci 
na dożynkach, weselach, w szkołach oraz innych imprezach 
okolicznościowych. 

135 Mateusz Jarmusz, lider, wokalista, kompozytor i autor 
tekstów zespołu Creative, nominowany za całokształt kariery 

artystycznej oraz gotowość występowania podczas koncertów 
charytatywnych. 

105 Adam Myrta, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 
nominowany za nieustanne promowanie parku kulturowego 
w Wietrzychowicach. 

82 Marianna Dzięgielewska, twórczyni Folklorystycznego 
Zespołu Obrzędowego „Lubominianki” z Boniewa, nominowana 
za propagowanie folkloru kujawskiego, m.in. w 2018 roku 
na Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Obrzędu Ludowego. 

79 Ariel Malinowski, dyrektor Centrum Kultury - Biblioteka 
w Choceniu, nominowany za inicjatywy integrujące mieszkańców, 
m.in. za utworzenie chóru. 

73 Arkadiusz Rosiak, student, nominowany za konsekwencję 
w dążeniu do celu oraz ogólnopolskie sukcesy osiągnięte 
w carvingu. 

192 Danuta Kaczmarek, nominowana za propagowanie 
z sukcesem folkloru kujawskiego. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

248 Barbara i Jerzy Lewandowscy, założyciele i fundatorzy 
Fundacji Humanitarnej, nominowani za sukces i rozwój Fundacji 
Humanitarnej, która w 2018 r. obchodziła 20-lecie działalności. 

234 Grażyna Pawlak, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, 
nominowana za niesienie bezinteresownej pomocy bezdomnym 
psom. 

39 Seweryn Rzepecki, prezes firmy Polcalc w Lubieniu 
Kujawskim, nominowany za dofinansowanie lokalnego klubu 
sportowego oraz pomaganie Domowi Dziecka. 

169 Joanna Kozińska, inspektor w Urzędzie Gminy w Choceniu, 
wolontariuszka Szlachetnej Paczki, nominowana za pomoc 
niesioną mieszkańcom gminy Choceń. 

53 Piotr Jankowski, lider Szlachetnej Paczki w powiecie 
włocławskim, nominowany za zorganizowanie pomocy o wartości 
ok. 30 tys. zł dla 16 rodzin.



WTOREK, 22 STYCZNIA 2019 
GAZETA POMORSKA22 Aktualne wyniki na stronie www.pomorska.pl/osobowosc oraz www.expressbydgoski.pl/osobowosc 

i www.nowosci.com.pl/osobowosc. Głosowanie trwa do środy, 13 lutego br. do godz. 21. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT
Osobowość Roku 2018

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

106 Wojciech Urbanowski, właściciel Pałuckiej Wypożyczalni 
Kajaków w Żninie, na co dzień nauczyciel W-F w SP nr 1 w Żninie, 
nominowany za umiejętne przekuwanie pasji w rodzinny biznes 
przyczyniający się także do promocji aktywnej turystyki 
w powiecie żnińskim. 

105 Grzegorz Zakrzewski, właściciel „Maryś” Piekarnia-Cukiernia 
Żnin, nominowany za szybkie, skuteczne wejście z własnymi 
produktami na żniński rynek. 

40 Marian i Krystyna Koperscy, właściciele i założyciele firmy 
Cukiernictwo MAKO Rogowo, nominowani za konsekwentny 
rozwój firmy i promowanie regionu wraz z promocją swoich 
produktów na terenie całej Polski. 

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

134 Maria Skrocka, sołtys wsi Murczynek, nominowana 
za aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności. 

96 Jadwiga Czaja, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Żninie, 

nominowana za inicjowanie oraz współorganizowanie imprez 
z udziałem KGW w gminie Żnin i powiecie żnińskim. 

95 Tadeusz Ratajczak, prezes OSP Świątkowo, gmina Janowiec 
Wlkp., nominowany za wzorowe zarządzanie OSP oraz 
zakończone sukcesem starania o zakup nowego sprzętu dla 
jednostki OSP Świątkowo. 

93 Józefa Błajet, przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie, 
nominowana za umiejętne, wieloletnie zarządzanie pracą Rady 
Powiatu oraz tworzenie atmosfery współpracy, mimo różnic 
politycznych. 

58 Agnieszka Ziółkowska, koordynator Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Żninie, nominowana za pełne pasji 
i zaangażowania podejmowanie działań na rzecz rozwoju 
i integracji organizacji pozarządowych w powiatach żnińskim oraz 
mogileńskim. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

123 Marcin Grajek, reżyser w Awangardowy Teatr Czarno - 
Czarny działający przy Żnińskim Domu Kultury, nominowany 
za pasję, pomysł tworzenia oraz aktywizację grupy rówieśniczej 
do wspólnej pracy artystycznej. 

122 Jarek Strzałka, rysownik, grafficiarz ze Żnina, nominowany 
za realizację murali w powiecie żnińskim. 

75 Regina Wysocka, nauczyciel muzyki, dyrygent chóru 
młodzieżowego, nominowana za wyławianie i promowanie 
młodych talentów, a także rozwijanie ich pasji i prezentowanie ich 
dokonań na wielu imprezach organizowanych samodzielnie bądź 
z udziałem instytucji kultury. 

74 Beata Różańska, nauczyciel, dyrygent żnińskiego chóru 
Moniuszko, nominowana za rozbudzanie i podtrzymywanie 
zamiłowania do muzyki wśród mieszkańców regionu, a także 
za pomysłowe i pełne humoru koncerty z udziałem członków 
chóru Moniuszko i chóru szkolnego. 

72 Agnieszka Marek, pracownik Żnińskiego Domu Kultury, 
nominowana za ambitne realizowanie przedsięwzięć 
podtrzymujących wysoki poziom działalności ŻDK. 

71 Artur Jakubowski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Barcinie, nominowany za kreatywność i pomysłowość 
w realizacji widowisk z udziałem społeczności lokalnej, a także 
ciekawe przedsięwzięcia przyciągające mieszkańców do MDK. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

69 Nell Polgert-Martwijczuk, wolny zawód, nominowany 
za wkład w twórczość lokalną. 

99 Marta Nowaczyk, nauczyciel z Biskupina, gmina Gąsawa, 
nominowana za zaangażowanie w akcję Szlachetna Paczka. 

110 Marek Zwolenkiewicz, OSP Żnin, nominowany 
za koordynowanie działań jednostki OSP Żnin związanych 
z pomocą potrzebującym m.in. w ramach akcji „Szlachetna 
Paczka”. 

216 Jan Mikulski, strażak OSP z Sarbinowa Drugiego, gmina 
Janowiec Wlkp., nominowany za organizowanie akcji pomocy 
rzeczowej potrzebującym oraz koordynację przedsięwzięcia 
„Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”. 

166 Joanna Malak, kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, nominowana 
za pełne pomysłów imprezy integrujące całą społeczność gminy, 
w szczególności grudniowe przedsięwzięcia na rynku w Janowcu. 

12 Wojciech Szczęsny, lekarz, nominowany za zaangażowanie 
w akcję Szlachetna Paczka.

powiat ŻNIŃSKI

69 Nell Polgert-Martwijczuk 71 Artur Jakubowski 122 Jarek Strzałka 93 Józefa Błajet

106 Wojciech Urbanowski 216 Jan Mikulski 166 Joanna Malak 99 Marta Nowaczyk
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Osobowość Roku 2018

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

170 Mariusz Trela, właściciel kancelarii, kierownik mediacji 
na Uniwersytecie, Toruń innowacja 2018/2019, nominowany 
za wdrażanie mediacji. 

171 Jacek Leczkowski, prezes PBDI, nominowany za ogromny 
rozwój i sukces firmy PBDI. 

152 Aleksander Goraczewski, prezes firmy Neurodio, 
nominowany za sukces gier, które uczą i wspierają rozwój 
poznawczy człowieka. 

153 Waldemar Zieliński, prezes Banku Spółdzielczego w Toruniu, 
nominowany za rozwój firmy i czołową rolę BS na rynku usług 
finansowych w województwie. 

154 Karol Lejman, prezes firmy One Sport, nominowany 
za rozwój i promocję organizowanych przez firmę mistrzostw 
Europy na żużlu.  

155 Jarosław Józefowicz, Prezes Toruńskich Zakładów 
Materiałów Opatrunkowych, nominowany za rozwój działalności 
firmy w Indiach. 

148 Tadeusz Pająk, Nova Trading SA; konsul honorowy Finlandii, 
nominowany za profesjonalne prowadzenie firmy, bardzo dobre 
relacje z pracownikami oraz - jako konsul - działania kulturalne - 
Mikołaj z Rovaniemi. 

143 Lidia Okońska, właścicielka Studia Fryzjerskiego „Paradise” & 
Stylizacja Paznokci, nominowana za rozszerzenie swojej 
działalności i dążenie do perfekcji 

108 Błażej Rozmarynowicz, dyrektor zarządzający i członek 
zarządu Giacomini Polska, nominowany za skuteczne zarządzanie 
przedsiębiorstwem oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych 
produktów. 

22 Oskar Piasecki, współwłaściciel Neko Cafe w Toruniu, 
nominowany za uruchomienie pierwszej kociej kawiarni 
w Toruniu. 

21 Adam Marszałek, prezes Marszałek Publishing Group (m.in. 
Wydawnictwo Adam Marszałek), nominowany za prowadzenie 
jednego z największych w Polsce wydawnictw naukowych 
i organizację Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego 
w Toruniu. 

20 Elżbieta i Andrzej Olszewscy, założyciele i szefowie Żywego 
Muzeum Piernika, nominowani za to, że stanowią niepowtarzalną 
wizytówkę Torunia i włączają turystów w toruńską kulturę. 

17 Marek Kaliński, prezes firmy Candellana, nominowany 
za rozwój firmy produkującej świece i podbijającej rynek 
w Stanach Zjednoczonych. 

16 Piotr Sucharski, prezes Grupy Neuca, nominowany za rozwój 
firmy, m.in. budowę wielkich magazynów na tzw. Jarze w Toruniu. 

2 Artur Kasprowicz, prezes i współwłaściciel spółki CRDA, 
prowadzącej „Niewidzialny dom” w Toruniu, nominowany 
za tworzenie miejsc pracy dla osób niewidomych. 

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

152 Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum 
Miasta, nominowana za pokazanie, że Biuro Toruńskiego Centrum 
Miasta nie jest instytucją pozbawioną sensu, a także za zmianę 
starówki na lepsze. 

151 Monika Gotlibowska, bizneswoman, społeczniczka, 
nominowana za dotychczasową działalność biznesową 
i społeczną. 

150 Iwona Michałek, posłanka na sejm, nominowana 
za aktywne i godne reprezentowanie Torunia i regionu w Sejmie. 

149 Tomasz Lenz, Polityk, poseł na sejm, nominowany 
za dotychczasową działalność polityczną i społeczną. 

148 Agnieszka Dąbrowska, Animator kultury w samorządowej 
instytucji kulturalnej Dom Muz, filia przy ul. Poznańskiej w Toruniu, 
nominowana za organizowanie licznych imprez i warsztatów dla 
całych rodzin, od kulinarnych po karnawałowe, dzięki którym 
Dom Muz na Poznańskiej zdobył markę miejsca, w którym wiele 
się dzieje. 

145 Sylwia Kowalska, działaczka ruchów miejskich, nominowana 
za dotychczasową działalność społeczną i charytatywną. 

119 Marzena Stanewicz, matka dziecka niepełnosprawnego, 
nominowana za udział w 40-dniowym proteście w Sejmie. 

101 Wojciech Klabun, Radny Miasta Torunia, Dyrektor w Spółce 
Miejskiej Urbitor, nominowany za ogromne zaangażowanie 
w działalność społeczną. 

38 Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta Torunia, 
nominowany za ponowne objęcie funkcji przewodniczącego Rady 
Miasta Torunia. 

18 Danuta Stępkowska, toruńska aktywistka, zaangażowana 
w ruch „Obywatelski Toruń”, nominowana za działalność na rzecz 
wolności społeczeństwa Torunia oraz organizowanie wielu 
marszów i wieców. 

17 Jakub Hartwich, Radny Torunia, nominowany za sukces 
w wyborach samorządowych oraz plany działania jako radny 
na rzecz osób niepełnosprawnych.  

16 Joanna Scheuring-Wielgus, toruńska posłanka, nominowana 
za aktywną walkę z pedofilią wśród księży. 

15 Dr Wojciech Knieć, socjolog, profesor UMK, Prezes 
Towarzystwa Inicjatyw Lokalnych w Lubiczu, nominowany 
za zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności. 

9 Łukasz Walkusz, radny Rady Miasta Torunia, nominowany 
za najlepszy indywidualny, rekordowy wynik w wyborach do Rady 
miasta - ponad 5 tysięcy głosów. 

7 Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-
pomorskiego, nominowany za to, że w czwartej kadencji z rzędu 
będzie marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. 

6 Michał Zaleski, prezydent Torunia, nominowany za to, że 
po raz piąty wygrał wybory na prezydenta Torunia, zdobywając 
ponad 44 tysiące głosów. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

213 Marcel Woźniak, pisarz, nominowany za stworzenie trylogii 
kryminalnej o toruńskim detektywie Leonie Brodzkim. 

209 Justyna Bieluch, pracownik administracyjny Akademickiego 
Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, nominowana za nieoceniony 
wkład w rozwój ACKiS „Od Nowa” oraz kina „Niebieski Kocyk”. 

207 Marcin Jurzysta, poeta, nominowany za książkę poetycką 
Chatamorgana. 

191 Marcin Karasiński, dyrektor Festiwalu Wisły, nominowany 
za organizację Festiwalu Wisły, dzięki któremu Toruń wraca 
nad rzekę.  

190 Ewa Bińczyk, profesor w Instytucie  Filozofii UMK, 
nominowana za książkę „Epoka człowiek. Retoryka i marazm 
antropocenu”, która zbiera bardzo dobre recenzje. 

189 Dariusz Kowalski, szef Hard Rock Publicznego Pamela 
w Toruniu, nominowany za organizację licznych i ciekawych 
koncertów oraz działalność fonograficzną. 

188 Joanna Miś- Fudali, tancerka, pedagog, choreograf. 
Twórczyni Teatru Tańca AKRO. Dyrektor Artystyczna 
Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Sfera Ruchu Toruń., 
nominowana za liczne sukcesy prowadzonego od 25 lat Teatru 
Tańca Akro oraz stworzenie w Toruniu Festiwalu Tańca Sfera 
Ruchu. 

187 Krystian Kubjaczyk, szef Toruńskiej Agendy Kulturalnej, 
nominowany za sukces frekwencyjny Bella Skyway Festival. 

175 Paweł Paszta, od września 2017 Paweł Paszta pełni funkcję 
zastępcy dyrektora ds. artystycznych w Teatrze im. Wilama 
Horzycy w Toruniu, a także zastępcy dyrektora 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt., nominowany 
za nadawanie nowego kierunku rozwoju Teatry im. Wilama 
Horzycy w Toruniu. 

174 Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, nominowany za kierowanie Muzeum Okręgowym 
w Toruniu, które w minionym roku kontynuowało swój 
dynamiczny rozwój. 

173 Michał Kłosiński, kierownik Domu Mikołaja Kopernika, 
nominowany za przygotowanie scenariusza i pracę nad nową 
ekspozycją stałą w Domu Mikołaja Kopernika. 

47 Łukasz Wudarski, dyrektor Dworu Artusa, nominowany 
za przygotowanie autorskiego programu, który zwyciężył 
w konkursie pretendentów na stanowisko dyrektora Dworu 
Artusa. 

22 Katarzyna Jaworska, dyrektorka organizowanego w Toruniu 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, nominowana 
za przeprowadzenie festiwalu Tofifest od małej, offowej imprezy 
do dużego, międzynarodowego festiwalu z gwiazdami.  

21 Alicja Bogacka, artystka rzeźbiarka, właścicielka Pracowni 
Ceramiki Cud w Toruniu, nominowana za promowanie regionu 
poprzez miniatury rzeźbiarskie, które zdobywają uznanie w całej 
Polsce i na świecie. 

20 Bartosz Woźny, aktor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, 
nominowany za całokształt pracy aktorskiej nagrodzonej m.in. 
statuetką „Najpopularniejszego Aktora lub Aktorki Teatru im. 
Wilama Horzycy” przyznawaną przez publiczność. 

10 Robert Małecki, autor powieści kryminalnych, nominowany 
za sukces trylogii kryminalnej z Toruniem w roli głównej. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

281 Aleksandra Ruszczak, prezes hospicjum i zakładu 
opiekuńczo-leczniczego ‘’NADZIEJA„, nominowana za pomaganie 
dzieciom niepełnosprawnym i porzuconym, a także za budowanie 
dla nich nowego ośrodka. 

287 Dr Alina Moniuszko, lekarz hospicjum Nadzieja, 
nominowana za Dobroc i serdecznosc dla chorych dzieci. 

288 Wiesława Tatera, terapeutka terapia uzależnień, 
nominowana za niesienie pomocy osobom borykającym się 
z uzależnieniem. 

289 Dr Cordrif Moniuszko, hospicjum dla Dzieci Nadzieja, 
nominowany za wyjątkowe zaangażowanie w pracę lekarza oraz 
serdeczne, empatyczne podejście do małych pacjentów i ich 
rodziców. 

290 Magdalena Gralak-Kuczyńska i Aleksandra Głowacka, 
nominowani za zaangażowanie w działania Fundacji Azyl dla 
Królików.  

291 Rafał Kmieć, społecznik i wolontariusz aktywnie działający 
dla Kaszczorka oraz miasta Torunia, nominowany 
za zorganizowanie projektów tj. Festiwal Drwęcy, Spływ na byle 
czym, Wieża widokowa w Kaszczorku, Sportowy weekend oraz 
Po co dzieciom i młodzieży była potrzebna niepodległość. 

256 Natalia Bernacik, inżynier budowy, nominowana 

za niesienie bezinteresownej pomocy dzieciom, rodzinom 
zastępczym, pogotowiom rodzinnym i rodzinnym domom 
dziecka. 

25 Waldemar Dąbrowski, Twórca Ośrodków Mateusz, 
nominowany za tworzenie Ośrodków Mateusz i za pomaganie 
osobom wychodzącym na wolność z Zakładów Karnych. 

84 Michał Piszczek, Organizator Jadłodzielni w Toruniu, 
nominowany za sukces Jadłodzielni w Toruniu, w których 
torunianie zostawiają coraz więcej jedzenia dla potrzebujących. 

129 Aneta Nowak, Szefowa sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Szkole Podstawowej nr 1 w Toruniu, nominowana 
za poprawiany z roku na rok wynik zbiórki na rzecz WOŚP oraz 
organizację czasu wolnego dla podopiecznych ze szkoły. 

26 Urszula Bernatowicz-Łojko, Neonatolog, Wojewódzki Szpital 
Zespół w Toruniu, nominowana za wspaniałe serce 
i zaangażowanie w walkę o zdrowie noworodków.  

200 Alicja Stańco-Wawrzyńska, Prezes i Założycielka Instytutu 
Rodzicielstwa, nominowana za organizowanie mnóstwa spotkań, 
szkoleń, warsztatów i zajęć dla rodziców. 

202 Anna Rosińska, Pracuje w organizacji WĘDKA, nominowana 
za wielkie zaangażowanie w działaniach na rzecz organizacji 
WĘDKA. 

252 Olkowski Marcin, Organizacja WĘDKA, nominowany 
za wielkie zaangażowania w działalność organizacji WĘDKA. 

197 Beata i Angelika Jaworska, założycielki fundacji Lex Lupus, 
nominowane za koordynowanie akcji Rodacy Bohaterom 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

238 Dariusz Kaproń, Prezes Toruńskiej Fundacji Wszystko Jest 
Możliwe nominowany za pomaganie osobom bezdomnym 
i dzieciom.  

233 Iwona Hartwich, nominowana za uczestniczenie w 40-
dniowym proteście w sejmie. 

88 Małgorzata Kałdowska, Parafia Michalitow Toruń 
nominowana za ogromne zaangażowanie w opiekę nad osobami 
starszymi, samotnymi i ubogimi.  

85 Michał Kwiatkowski, zawodowy kolarz grupy Sky 
nominowany za wspieranie rozwoju amatorskiego kolarstwa 
w Toruniu. 

45 Robert Olkowski, toruński społecznik i aktywista 
nominowany za organizowanie cyklicznych imprez 
charytatywnych m.in. Podarujmy Iskrę Nadziei; Koncert z okazji 
Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną; Akcja 
„Rodzina”; Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny. 

58 Paweł Kossakowski, szef głównego sztabu WOŚP w 2018 
roku w Toruniu nominowany za organizację Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2018 w Toruniu, podczas 
której zebrano ponad 540 tysięcy zł. 

13 Wojciech Przybysz, prezes Stowarzyszenia Dzieciom 
i Młodzieży Wędka im. Każdego Człowieka. nominowany 
za organizowanie akcji charytatywnych, m.in. „Wymiana ciepła” 
i „Okno ciepła” oraz różnych zajęć dla dzieci z toruńskiej starówki. 

92 Mateusz Łapiński, pomysłodawca Klubu Zasadniczo-
Dyskusyjnego nominowany za za tworzenie klubu gromadzącego 
dyskutantów i z lewicy, i z prawicy oraz umiejętność jednania 
ludzi. 

130 Jarosław Jaworski, pomysłodawca Klubu Zasadniczo-
Dyskusyjnego nominowany za tworzenie klubu, który gromadzi 
wokół siebie dyskutantów i z lewicy, i z prawicy. 

14 Wojciech Peszyński, wykładowca akademicki 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, organizator akcji „WOŚP 
na WPiSM” nominowany za rekordowy wynik zbiórki pieniędzy 
podczas siódmej edycji WOŚP na Wydziale Politologii i Studiów 
Międzynarodowych UMK w Toruniu.

TORUŃ

2 Artur Kasprowicz 197 Beata i Angelika Jaworska 174 Marek Rubnikowicz 152 Aleksandra Iżycka



WTOREK, 22 STYCZNIA 2019 
GAZETA POMORSKA24 Aktualne wyniki na stronie www.pomorska.pl/osobowosc oraz www.expressbydgoski.pl/osobowosc 

i www.nowosci.com.pl/osobowosc. Głosowanie trwa do środy, 13 lutego br. do godz. 21. Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT
Osobowość Roku 2018

Biznes 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDZ.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

137 Karolina Jaroszewska, dyrektor i właściciel szkoły 
językowej, nominowana za rozwój szkoły w ciągu roku oraz 
ogromny rozwój osobisty. 

104 Mariusz Falgowski, prezes zarządu KeSeM Włocławek, 
nominowany za zdobycie w 2018 roku wielu nagród i wyróżnień 
za wyroby firmy. 

101 Predrag Topić, właściciel firmy Renex, nominowany 
za organizownie dwudniowych mistrzostw Polski w lutowaniu  
i dobrą współpracę ze szkołami. 

100 Tadeusz Radzanowski, prezes firmy Radpak, nominowany 
za złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla firmy 
Radpak. 

99 Jakub Girczyc, przedsiębiorca, mentor, trener biznesu, 
wiceprezes Włocławskiej Izby Gospodarczej, nominowany 
za pomoc udzielaną w tworzeniu nowych przedsięwzięć 
gospodarczych i wspieranie ich w początkowych etapach. 

97 Tyberiusz Rajs, właściciel GarageHotel, nominowany 
za umiejętne pogodzenie życiowej pasji z biznesem. 

88 Krzysztof Grządziel, prezes zarządu, współwłaściciel firmy 
DGS, nominowany za rekordową produkcję liczącego się w świecie 
producenta nakrętek do butelek i odrestaurowanie 
podupadającego uzdrowiska Wieniec Zdrój. 

74 Aneta Bura, właścicielka księgarni dla dzieci „Zaczytana kura”, 
nominowana za stworzenie we Włocławku wyjątkowego miejsca 
dla dzieci i ich rodziców oraz organizację ciekawych warsztatów. 

71 Piotr Mikołajczyk i Mario Scheffner, Piotr Mikołajczyk  
- szef działu personalnego, Mario Scheffner - szef ds. technicznych 
w WIKA Polska, nominowani za zaangażowanie w utworzenie 
w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku klasy patronackiej 
WIKA w technikum. 

35 Marek Bruzdowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala  
Specja listy cznego, nominowany za sukcesy menedżerskie 
w intensywnej modernizacji szpitala i doposażenie w nowoczesny 
sprzęt medyczny. 

15 Karol Włodarski, właściciel firmy DER RED, nominowany 
za nie bywały kunszt krawiecki, smak i indywidualne podejście 
do klienta. 

Samorządność i społeczność lokalna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDS.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

161 Barbara Moraczewska, zastępca  prezydenta  Miasta 
Włocławek, nominowana za szlachetną pracę na rzecz 

mieszkańców miasta oraz zaangażowanie w niesienie pomocy 
osobom niepełnosprawnym i seniorom. 

85 dr Krystian Łuczak, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Włocławka, nominowany za aktywne działanie na rzecz mieszkań -
ców oraz interpelowanie w ich imieniu u prezydenta miasta.  

84 Honorata Maj, dyrektor Centrum Organizacji Pozarządowych 
i Wolontariatu, nominowana za działania na rzecz społeczności 
lokalnej oraz propagowanie ciekawych inicjatyw społecznych we 
Włocławku. 

61 Józef Mazierski, radny Rady Miasta Włocławka, nominowany 
za interweniowanie w ratuszu w imieniu mieszkańców.  

50 Krzysztof Kukucki, przewodniczący Rady Miasta we 
Włocławku, nominowany za skuteczną działalność w lokalnej 
polityce, owocującą m.in. ponownym objęciem funkcji 
przewodniczącego włocławskiego samorządu. 

32 Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka, nominowany 
za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. 

Kultura 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BDK.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

203 Marta Górnicka, nominowana za zdobycie Paszportu 
Polityki w kategorii Teatr. 

194 Marzena Agnieszka Gajewska, wiceprezes 
w Stowarzyszeniu Czas Start, nominowana za organizowanie 
wydarzeń kulturalnych, muzycznych i literackich we Włocławku. 

136 Karolina Ślusarska, trener tańca w Szkole Tańca Puls, 
nominowana za zaangażowanie i ogromny trud wkładany 
w przygotowywanie tancerzy do zawodów. 

104 Krystyna Pawłowska, były kierownik Muzeum 
Etnograficznego, nominowana za inicjowanie w Muzeum 
Etnograficznym licznych wydarzeń związanych z kulturą Kujaw 
i Ziemi Dobrzyńskiej. 

80 Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, prezes Stowarzyszenia 
Edukacyjno-Teatralnego „Teatr Nasz”, nominowana 
za zaangażowanie w życie kulturalne miasta oraz 
wyreżyserowanie i napisanie scenariusza do sztuki „Dopóki sił”. 

76 Izabella Trojanowska, prezes Stowarzyszenia Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Ósemka”, nominowana za doprowadzenie 
do powołania stowarzyszenia  Dyskusyjny Klub Filmowy „Ósemka, 
a także konsekwentne propagowanie sztuki filmowej. 

66 Alicja i Włodzimierz Gdańscy, właściciele Księgarni Gdańscy, 
nominowani za aktywną i ciekawą promocję czytelnictwa, m.in. 
dzięki projektowi „Literatura świata w kameralnej księgarni”. 

WŁOCŁAWEK

15 Karol Włodarski 88 Krzysztof Grządziel 75 Monika Kamper-Kubańska 232 Kamil Raus

137 Karolina Jaroszewska 100 Tadeusz Radzanowski 84 Honorata Maj 85 dr Krystian Łuczak

136 Karolina Ślusarska 44 dr Tomasz Dziki

44 dr Tomasz Dziki, kierownik oddziału Archiwum Państwowego 
w Toruniu, nominowany za konsekwencję w badaniu, opisywaniu 
i propagowaniu dziejów Włocławka i okolic.  

28 Mieczysław Synakiewicz, twórca i reżyser teatru „Skene”, 
nominowany za niestrudzone propagowanie teatru wśród 
młodych włocławian. 

Działalność Społeczna i Charytatywna 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści BYC.X 
gdzie X oznacza numer kandydata na liście poniżej 

101 Marlena Nalepka, pracownik PIK TESCO, nominowana 
za bezinteresowne niesienie pomocy zwierzętom i ludziom 
bezdomnym. 

239 Justyna Dankowska, stylistka paznokci, nominowana 
za bezinteresowna pomoc niesioną osobom, które tego 
potrzebują. 

232 Kamil Raus, Pracownik DRM POLSKA  we Włocławku, 
nominowany za działalność charytatywną na rzecz mieszkańców 
Włocławka. 

75 Monika Kamper-Kubańska, PWSZ wykładowca szkoła 
wyższa, nominowana za całokształt inicjatyw dobroczynnych 
na rzecz osób potrzebujących.  

210 Anna Przekwas-Dankowska, bankowiec, nominowana 
za propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia. 

205 Arkadiusz Piasecki, mieszkaniec osiedla Południe i radny 
rady miasta, nominowany za inicjowanie i aktywny udział 
w akcjach społecznych i sportowych. 

203 Artur Baranowski, koordynator „Gwoździarni”, nominowany 
za rozwinięcie działalności „Gwoździarni” - miejsca twórczego 
fermentu, „rewitalizacji miasta od własnego podwórka”. 

23 Wiesława Balczewska, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla 
Zawiśla, nominowana za inicjowanie wielu akcji na osiedlu m.in. 
sprzątanie lasu i posadzenie dębu 100-lecia. 

188 Elżbieta Górska, nauczyciel Zespół Szkół Technicznych, 
nominowana za organizację akcji krwiodawstwa i koordynacje 
działań wolontariuszy. 

74 Marta Pałucka-Lewandowska, liderka jednego 
z włocławskich rejonów Szlachetnej Paczki, pracuje w Zespole 
Szkół nr 3 we Włocławku, nominowana za działania na rzecz 
potrzebujących m.in. w ramach akcji Szlachetna Paczka. 

72 Monika Siedlecka, dyrektor schroniska dla bezdomnych 
zwierząt we Włocławku, nominowana za organizowanie akcji dla 
bezdomnych zwierzaków. 

15 Wojciech Grabczewski, emerytowany policjant, 
przedsiębiorca, właściciel firmy Gra-nitex Włocławek, społecznik, 
nominowany za utworzenie punktu, w którym mieszkańcy mogą 
pozostawić jedzenie. 

42 Ryszard Sudomir, inżynier zabezpieczeń pożarowych - 
własna działalność, nominowany za działalność społeczną 
na rzecz starszych i niepełnosprawnych osób. 

148 Beata Krajewska, główny specjalista w Centrum Kultury 
„Browar B.”, nominowana za sprawną organizację i przewodzenie 
sztabowi włocławskiemu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

133 Danuta Zarzeczna, członkini m.in. stowarzyszenia „My, 
Rodzice”, które powstało na bazie Akademii Zaangażowanego 
Rodzica w ramach Kampanii Przeciwko Homofobii., nominowana 
za zaangażowanie w antydyskryminacyjne akcje społeczne.  

131 Krystian Łukaszewski, twórca Klubu Gier Planszowych 
„Taktyk”, działającego w Centrum Kultury „Browar B.”, 
nominowany za propagowanie gier planszowych owocujące m.in. 
sukcesami reprezentantów „Taktyka” w mistrzostwach Polski 
i świata.


