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Redakcja „Dziennika Bałty-
ckiego” w poniedziałek 19  lu-
tego do Ratusza Staromiej-
skiego w Gdańsku zaprosiła 
wyjątkowych gości – laurea-
tów plebiscytu pn. Osobo-
wość roku 2017. To nasi Czy-
telnicy, dzięki swoim głosom, 
zadecydowali, komu przyznać 
ten zaszczytny tytuł.  

Wśród nominowanych znaleźli 
się ci, którzy szczególnie wy-
różniają się w następujących 
obszarach: działalność spo-
łeczna i charytatywna, kultura, 
samorządność i społeczność lo-
kalna, a także biznes. W tym 
roku było to aż 150 osób ze 

wszystkich powiatów woj. po-
morskiego i powiatu 
sławieńskiego (woj. zachodnio-
pomorskie). Spośród nich wy-
braliśmy zwycięzców powiato-
wych oraz finalistów woje-
wódzkich. 

Galę poprowadził Tomasz 
Michalski, szef biura reklamy 
„Dziennika Bałtyckiego”, 
a wszystkich zebranych gości 
przywitali redaktor naczelny 
„Dziennika Bałtyckiego” - Ma-
riusz Szmidka oraz przedstawi-
ciel wydawnictwa Polska Press, 
prezes oddziału Gdańsk – Wik-
tor Pilarczyk. 

- Mam zaszczyt pogratulo-
wać laureatom, ale także 
wszystkim nominowanym.  
Ten konkurs jest szczególny. 
Osobowość Roku to nasz naj-
ważniejszy plebiscyt, to piękne, 

duże podsumowanie minio-
nego roku. To pokazanie naj-
lepszych z najlepszych, tych, 
którzy identyfikują się ze 
swoim miejscem zamieszka-
nia, tych, którzy są charyzma-
tyczni, tych, którzy serce wkła-
dają w to, co robią – mówił pod-
czas uroczystości redaktor na-
czelny „DB” Mariusz Szmidka. 

Natomiast prezes Wiktor 
Pilarczyk podkreślił: - Chciał-
bym pogratulować Wam 
wszystkim. Już sam fakt, że zo-
staliście nominowani 
do udziału w plebiscycie ozna-
cza, że wyróżniliście się  wśród 
przedstawicieli swoich lokal-
nych społeczności, zostaliście 
dostrzeżeni i robicie coś, co jest 
niestandardowe.  

Sami laureaci deklarowali, 
że nagrody są dla nich niezwy-

kle ważne, te wyróżnienia spra-
wiły, że poczuli wiatr w żaglach 
i jeszcze większą motywację 
do dalszej pracy.  

- Takie nagrody są ważne 
zwłaszcza dla lokalnych lide-
rów. Z reguły to ja organizuję  
gale i nagradzam wolontariu-
szy, dlatego dzisiejszy dzień jest 
dla mnie wyjątkowy – mówiła 
podczas odbierania statuetki 
Agnieszka Buczyńska, prezes 
Regionalnego Centrum Wolon-
tariatu w Gdańsku, zdobyw-
czyni tytułu Osobowość Roku 
w kategorii Działalność spo-
łeczna i charytatywna na Po-
morzu. 

Dziękował także Zbigniew 
Ptak, starosta nowodworski, 
nasz wojewódzki zwycięzca 
w kategorii samorządność 
i społeczność lokalna. - Cieszę 

się, że moje działania zyskały 
uznanie wśród nowodworskiej 
społeczności. To, że zostałem 
doceniony dało mi ogromną sa-
tysfakcję. Wiem, że głosowały 
na mnie osoby także spoza po-
wiatu nowodworskiego, tym 
bardziej jest mi miło. Nawet 
niektórzy z dalekiej Hawany 
dzwonili i powiedzieli, że od-
dali na mnie głos. 

W wojewódzkiej kategorii 
Biznes zwyciężył za to Miro-
sław Makurat, prezes zarządu 
firmy Auto-Miras w Pępowie 
(pow. kartuski): - Coś wspania-
łego być wyróżnionym tak pre-
stiżową nagrodą jak „Osobo-
wość roku“ - mówi. A zwycięż-
czyni w kategorii Kultura, 
Iwona Glinka (pow. 
kwidzyński) dodatkowo za-
grała kilka utworów.  

Dziękowali także laureaci 
szczebla powiatowego. 
Adrianna Zawadzińska, II 
Wicemiss Świata na Wózku, to 
laureatka w kategorii Działal-
ność społeczna i charytatywna. 
- Wszystkie moje osiągnięcia 
charytatywne, moje starania 
o zmianę wizerunku osoby nie-
pełnosprawnej zostały doce-
nione. Dziękuję z całego serca.   

A Sylwia Celmer, sołtys so-
łectwa Postolin w gminie 
Sztum (także kat. Działalność 
społeczna i charytatywna) mó-
wiła tak: - Rozpalam serca lu-
dzi, którzy razem ze mną po-
magają innym. To dobrze, że 
w tych trudnych czasach są lu-
dzie, którzy chcą pomagać. 
Dziękuję im za to, że są ze mną 
non stop i zawsze mogę na nich 
liczyć. ¹

Osobowości roku z Gdyni. Drugi z lewej Jakub Boczek, następnie Radosław Daruk i Jakub 
Ubych. Za Bogdana Goworowskiego (kat. Biznes) nagrodę odebrał Daniel Dadacz
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Na gali nie zabrakło reprezentacji Sopotu. Drugi z lewej Jacek Świderski (odbierał nagrodę 
za Jerzego Gajewskiego), w środku Krzysztof Kolarz, następny Wojciech Rajski
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Krzysztofowi Osijewskiemu (z prawej) nagrodę wręcza Wiktor Pilarczyk, prezes Polska Press 
oddz. Gdańsk. Pan Krzysztof został nominowany za organizację serii  imprez w Nowym Stawie
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Z rąk redaktora naczelnego Mariusza Szmidki statuetkę i dyplom odbiera ks. Czesław Pachałko 
(pow. kwidzyński),  nominowany za służenie opieką duchową najciężej chorych w hospicjum
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Nagrodę w imieniu radnego Marcina Stefańskiego odebrał prezydent Sopotu, Jacek Karnowski. 
- To wyróżnienie nagradza ludzi, którzy wykonali coś specjalnego - mówił prezydent 
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Na zdjęciu zwycięzcy z powiatu kartuskiego. Drugi z lewej Adam Julke (odbiera nagrodę 
za Kazimierza Woźniaka), Katarzyna Markowska, Jarosław Dawidowski i Mirosław Makurat
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Aria w wykonaniu laureatów. Śpiewali: Aneta Wojtkiewicz 
(powiat gdański) oraz Marek Gerwatowski (Rumia)

F
O

T.
 P

R
Z

E
M

Y
S

Ł
A

W
 Ś

W
ID

E
R

S
K

I

Piękne uśmiechy na twarzach laureatów z pow. malborskiego. Drugi od lewej Jan Zapolski-
Downar, obok Adrianna Zawadzińska, Krzysztof Osijewski i Jan Hałuszczak
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Laureaci etapu wojewódzkiego. Od lewej: starosta nowodworski Zbigniew Ptak, flecistka 
Iwona Glinka, szefowa RCWG Agnieszka Buczyńska i prezes Auto-Miras Mirosław Makurat
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Statuetki, które otrzymali zwycięzcy. Wiele osób przyznało, że 
nagrody stanowią dla nich motywację do dalszego działania
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Iwona Glinka to nasza wojewódzka laureatka w kat. Kultura.  
Uświetniła uroczystą galę pięknymi utworami muzycznymi
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Gdańsk 

Katarzyna Gruszczyńska 

katarzyna.gruszczynska@polskapress.pl 

Agnieszka Buczyńska, prezes 
Regionalnego Centrum Wolon-
tariatu w Gdańsku, która 
od dziesięciu lat jest związana 
z organizacjami pozarządowy-
mi, zajęła pierwsze miejsce 
w kategorii Działalność spo-
łeczna i charytatywna w na-
szym plebiscycie Osobowość 
Roku 2017. 

Została nominowana za propa-
gowanie idei wolontariatu 
i za działania kładące nacisk 
na aktywizację społeczności lo-
kalnych oraz projekty mające 
na celu zmianę postrzegania 
wolontariatu i wolontariusza 
z działań na rzecz pomocy spo-
łecznej w świadomą postawę 
obywatelską. 

Już sama nominacja była dla 
niej zaskoczeniem. - Dowiedzia-
łam się o tym od osób, które za-
częły na mnie głosować. Później 
dostałam list z redakcji „Dzien-
nika Bałtyckiego” i przyznam, że 
byłam pozytywnie zaskoczona 
– mówi nasza laureatka. 

- Równie ważne jest dla mnie 
to, że dzięki plebiscytowi usły-
szałam wiele ciepłych słów, po-
zytywnych opinii na mój temat. 
Odebrałam wiele miłych telefo-
nów. To, że tyle osób mnie 
wspierało, było zaskakujące, ale 
i oczywiście budujące. Poza tym 
z reguły to ja organizuję różnego 
rodzaju gale, podczas których 
nagradza się wolontariuszy – tłu-
maczy. 
Oddźwięk środowiska po naszej 
gali był bardzo duży. „Extra, bo 
kto jak kto, ale Aga ma osobo-
wość”, „Odpowiednia nagroda 
dla odpowiedniej osoby”, 
„Brawo Agnieszka” – to tylko 
niektóre komentarze na FB 
pod wiadomością o wygranej 
w naszym plebiscycie. 

Walka ze stereotypami 
Cofnijmy się 10 lat wstecz. Ag-
nieszka Buczyńska jest stu-
dentką socjologii. Trafia 
do gdańskiego centrum wolon-
tariatu z prostego powodu - chce 
zrobić coś rozwojowego.  

- W trakcie studiów udziela-
łam korepetycji, więc nie mu-
siałam dorabiać w wakacje. Nie 
chciałam pracować w jakimś 
fast foodzie. W tamtym czasie 
miałam stereotypowe pojęcie 
o wolontariacie. Myślałam, że 
to tylko pomoc potrzebują-
cym, biednym dzieciom. Oka-
zało się, że jest więcej opcji. Za-
jęłam się kodowaniem ankiet, 
czyli zadaniem związanym 
z kierunkiem studiów – opo-
wiada. 

Do dziś walczy ze stereoty-
pami, którymi obrósł wolonta-
riat. - Gdy pada to hasło, my-
ślimy tylko o pomocy biednym 
i potrzebującym. My pokazu-
jemy, że można działać na rzecz 
kultury, sportu, edukacji i wielu 
innych obszarów. Wokół dużych 
wydarzeń, które odbywały się 
w Polsce, między innymi Euro 
2012, narósł stereotyp, że wolon-
tariusze są wykorzystywani 
przez wielkie organizacje. 
Prawda jest taka, że jest to tran-
sakcja wymienna. Nigdy nie jest 
tak, że my tylko dajemy coś 
od siebie i nie otrzymujemy nic 
w zamian. Korzyści bywają nie-
współmierne wobec tego, co da-
jemy. Często poświęcamy swój 
czas i umiejętności, ale mamy 
poczucie spełnienia i satysfak-
cję, że mogliśmy komuś pomóc. 
Poznajemy fajnych ludzi, naby-
wamy nowe umiejętności – tłu-
maczy Agnieszka Buczyńska.   

Od kodowania ankiet 
przeszła do pisania projektów, 
zdobywania środków na ich rea-
lizację.  

- Mój przykład jest fajny dla 
ludzi, którzy myślą, że wolonta-
riat to tylko dawanie. Można pa-
trzeć na to również przez pry-
zmat korzyści. Przecież mo-
żemy zdobywać doświadcze-
nie, poznawać ludzi, a  nawet 
zbudować karierę zawodową – 
podkreśla. 

W pracy w Regionalnym 
Centrum Wolontariatu w Gdań-
sku na sercu najbardziej leżą jej 
dwa tematy: wolontariat pra-
cowniczy oraz senioralny. 

- W ramach wolontariatu 
pracownicznego realizujemy 
różnorodne akcje, programy dla 
firm. Od tych małych, aż 
po wielkie akcje wolontariackie. 
Dla przykładu dwa lata temu 
RCWG w ramach współpracy 
z jedną z firm zrewitalizowała 
skwer przy Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim. Mega sukce-
sem – jak określa Agnieszka, jest 
też stworzenie jednego z pierw-
szych w Polsce innowacyjnych 
programów pracowniczych 
w urzędzie (Miejskim w Gdań-
sku – przyp. red.). 

Nasza laureatka wkłada też 
wiele wysiłku w promowanie 
wolontariatu senioralnego, czyli 
zachęcania do aktywności spo-
łecznej osób 60 plus. 

- Mamy na przykład stałą 
grupę wolontariuszy działają-
cych podczas meczów Lechii. 
Informują kibiców, jak dotrzeć 
na stadion i konkretne miejsca 
na nim. Niektórzy mają też 
uprawnienia do kierowania ru-
chem drogowym i współdzia-
łają z Policją. 
Są seniorzy przychodzący na re-
citale fortepianowe, gdzie pro-

wadzą punkty rejestracji. Są też 
tacy, którzy pomagają osobom 
starszym w swojej dzielnicy. 
Wspierają ich w codziennych 
sprawach, jak na przykład robie-
niu zakupów. Osoby, które mają 
pomysł na własną inicjatywę, 
mogą się zgłosić do Gdańskiego 
Funduszu Senioralnego, który 
polega na wspieraniu inicjatyw 
oddolnych. Od 2013 roku 4 ty-
siące wolontariuszy w starszym 
wieku zrealizowało niemal 300 
inicjatyw – cieszy się Agnieszka 
Buczyńska.   

- Nie odpowiem, że jest jedna 
i właściwa droga dla wolontariu-
sza senioralnego. Jest ich wiele. 
Można też działać solo i w gru-
pie, co jest fajne. Znajdziemy za-
jęcie dla każdej liczby chętnych – 
dodaje. 

Potrzeba do tego pasji 
Agnieszka Buczyńska przy-
znaje, że działania związane 
z wolontariatem to trudna 
praca, ale dająca dużo satysfak-
cji.  

- Nie da się tego realizować 
bez pasji. Czasami na efekty 
trzeba długo czekać, bo przecież 
pracujemy nad zmianą spo-
łeczną, nad postrzeganiem pew-
nych spraw, zjawisk. Jak się tego 
nie czuje, nic się nie uda. Porów-
nując rok 2013 do 2018 mogę po-
wiedzieć, że udał nam się pro-
jekt wolontariatu senioralnego. 
W praktyce początki wyglądały 
tak, że chodziłam po małych 
klubach seniora i przekonywa-
łam seniorów, że to nic strasz-
nego, a w odpowiedzi często sły-
szałam, że wolontariat jest dla 

młodych – wspomina dziś nasza 
laureatka. 
- Trzeba odczarować myślenie 
o wolontariacie, że to zajęcie wy-
magające nie wiadomo jakiego 
nakładu czasu. Można to robić 
w niedzielne popołudnie przez 
trzy godziny czy kilka razy w ty-
godniu, pomagając dzieciom 
w odrabianiu lekcji. To oferta za-
równo dla osób zapracowanych, 
jak i tych, które mają trochę wię-
cej czasu – dodaje.   

W 2016 roku przeprowa-
dzono badania na temat wolon-
tariatu. 64,2 procent gdańszczan 
zadeklarowało, że świadczy nie-
odpłatną pomoc innym osobom 
spoza rodziny. To daje oszała-
miającą liczbę pond 200 tysięcy 
mieszkańców aktywnych 
na rzecz innych. - Jesteśmy wy-

jątkowym miastem, nawet 
w skali kraju. Codzienna solidar-
ność oraz fakt, że chcemy być 
współodpowiedzialni za ludzi 
i za miejsce, w  którym żyjemy, 
jest niesamowita. Przez nasze 
Regionalne Centrum Wolonta-
riatu w ciągu roku przewija się 
około 5 tysięcy wolontariuszy. 
Są to ludzie, którzy trafiają bez-
pośrednio do organizacji poza-
rządowych. Sporo osób działa 
w ramach tak zwanego wolon-
tariatu nieformalnego. Dzieje się 
tak wtedy, gdy na przykład po-
magamy sąsiadowi – przyznaje 
Buczyńska. 

Są jeszcze inne miłości 
Jednak pomaganie nie jest je-
dyną pasją naszej laureatki. 
Drugą „miłością” jest rodzina 
(ma dwie córki i męża, który też 
działa w organizacji pozarządo-
wej – przyp. red.). Ostatnio od-
nalazła także satysfakcję z bie-
gania. Agnieszka ma duszę 
sportowca – od dziesiątego 
roku życia trenowała judo. - 
A miłością do biegania zaraził 
mnie tata – maratończyk. Mam 
rozpisany plan treningowy. 
W tym roku moim celem jest 
przebiegnięcie półmaratonu, 
a w przyszłym roku – może ma-
ratonu – mówi. 

Warto dodać, że Regionalne 
Centrum Wolontariatu w Gdań-
sku powstało w 1994 roku. 
Od 2001 roku jest samodziel-
nym stowarzyszeniem działają-
cym w ramach ogólnopolskiej 
Sieci Centrów Wolontariatu.  

To jedyna tego rodzaju orga-
nizacja w Gdańsku oraz jedyna 
organizacja wspierającą wolon-
tariat w obszarze regionalnym. 
Misją jest upowszechnianie idei 
pracy nieodpłatnej na rzecz or-
ganizacji, instytucji i osób pry-
watnych oraz kompleksowe 
wspomaganie osób zaintereso-
wanych taką aktywnością. 

Za działania w regionie 
RCWG otrzymało wyróżnienie 
w konkursie dla najlepszej orga-
nizacji pozarządowej 2011 – Na-
grodę Prezydenta Miasta 
Gdańsk im. Lecha 
Bądkowskiego, nagrodę główną 
(2012 rok) w Kategorii Społe-
czeństwo Obywatelskie – Na-
groda Bursztynowego Mieczyka 
dla najlepszej Organizacji Poza-
rządowej w woj. Pomorskim 
oraz nagrodę główną w Konkur-
sie dla najlepszej organizacji po-
zarządowej 2012 – Nagroda Pre-
zydenta Miasta Gdańsk im. Le-
cha Bądkowskiego. 

 Agnieszka Buczyńska - so-
cjolog i politolog. Prezes RCWG. 
Autorka i realizatorka wielu pro-
jektów z dziedziny aktywności 
prospołecznej.  
¹

Agnieszka Buczyńska, oprócz pracy w RCWG, jest też członkinią m.in. Gdańskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego i Gdańskiej Rady ds. Seniorów
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Agnieszka Buczyńska była pozytywnie zaskoczona nominacją do naszego plebiscytu 
Osobowość Roku 2017. Nagrodę odebrała w towarzystwie córeczek 
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Wolontariat to trudna praca,  
ale naprawdę daje dużo satysfakcji



Va Dziennik Bałtycki 
Sobota, 3.03.2018

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Pierwszy wprowadził darmowe bilety
Wejherowo 
Joanna Kielas 

j.kielas@prasa.gda.pl 

Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa zajął drugie 
miejsce na Pomorzu w kate-
gorii Działalność społeczna 
i charytatywna. Był nomino-
wany za inicjatywę bezpłat-
nych przejazdów autobusami 
dla dzieci i młodzieży. 

- Ten plebiscyt pokazał, że bez-
płatne przejazdy dla uczniów, 
które zaproponowałem od 1 
stycznia tego roku, mają wielką 
wartość społeczną, jako wspar-
cie dla rodzin, ale także ekolo-
giczną, przyczynią się bowiem 
do zmniejszenia ruchu samo-
chodowego i zanieczyszczenia 
powietrza w naszym mieście - 
komentuje  swoją wygraną 
Krzysztof Hildebrandt.  

Prezydent Wejherowa ma 
powody do dumy tym większe, 
że w ubiegłym tygodniu ko-
lejne pomorskie miasta ogło-
siły, że pójdą śladem właśnie 
Wejherowa i też wprowadzą 
bezpłatne przejazdy. Chodzi 
o Gdynię, Sopot i pobliską 
Rumię. 

Bezpłatne przejazdy auto-
busowe na pokładzie wejhe-

rowskiego przewoźnika - MZK 
Wejherowo - obowiązują od po-
czątku tego roku i  obejmują 
uczniów szkół podstawowych 
zameldowanych w Wej-
herowie, Redzie i Luzinie. Ucz-
niowie mogą z nich korzystać 
nie tylko podróżując do szkoły, 
ale również jadąc na zajęcia do-
datkowe, do kina w WCK czy 
w odwiedziny krewnych,  
np. dziadków.  

Warunkiem darmowego 
przejazdu jest okazanie szkolnej 
legitymacji i posiadanie karty 
elektronicznej MZK z zakodo-
wanymi uprawnieniami do ulgi. 
Bezpłatne bilety obowią-
zują od września do  końca 
czerwca, czyli nie obejmują wa-
kacji. W lipcu i sierpniu ucznio-
wie wrócą do płatnych przejaz-
dów, tym z podstawówek przy-
sługuje 50 proc. ulga. 

- Wiele miast nad wprowa-
dzeniem darmowych przejaz-
dów dla dzieci wciąż się zasta-
nawia, wiele się o tym teraz 
mówi, padają różne głosy, opi-
nie - mówi Krzysztof 
Hildenrandt. - Uważam, że 
warto to było zrobić, dlatego za-
proponowałem w ubiegłym 
roku takie rozwiązanie Radzie 
Miasta i zyskało ono jedno-
głośne poparcie podczas listo-

padowej sesji. Jesteśmy w tym 
zakresie pionierami na Pomo-
rzu! - cieszy się Krzysztof 
Hildebrandt.  

Prezydent Wejherowa rzą-
dzi miastem od 1998 roku. 
Z wykształcenia jest prawni-
kiem. Dodatkowo ukończył 
Studium Kierowników Projek-
tów Europejskich i aż 11 innych 
studiów podyplomowych. 

Pan Krzysztof to znany dzia-
łacz społeczny, aktywnie 
uczestniczący w życiu 
Wejherowa i Kaszub. Pomaga 
organizacjom społecznym, jest 
zaangażowanym członkiem 
kilku organizacji pozarządo-
wych - Stowarzyszenia Przyja-
ciół Rodziny, Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Szcze-
gólną estymą darzy związki 
kombatanckie. Żywo interesuje 
się działalnością Cechu Rze-
miosł, Małych i Średnich Przed-
siębiorstw oraz Regionalnej 
Izby Przedsiębiorców Norda Bi-
znes. Jest życzliwy klubom 
i stowarzyszeniom sportowym. 

Jak podkreśla, bardzo waż-
nym zadaniem w działalności 
samorządowej jest skuteczne  
wykorzystanie środków unij-
nych i innych funduszy poza-
budżetowych wspierających 
inwestycje potrzebne miesz-

kańcom, jak budowa węzłów 
drogowych, budownictwo ko-
munalne, przebudowa ul. Wa-
łowej i terenów przyległych, re-
monty szkół, modernizacja 
Parku Miejskiego im. Aleksan-
dra Majkowskiego. Szczegól-
nym zadaniem była  renowacja 
Kalwarii Wejherowskiej. Naj-
większym wyzwaniem inwe-
stycyjnym, którego się podjął, 
jak mówi, było powstanie Fil-
harmonii Kaszubskiej - nowego 
Wejherowskiego Centrum Kul-
tury.  

Teraz przed prezydentem 
kolejne wyzwania - budowa tu-
neli łączących północną część 
miasta z południową, nadzór 
nad tymi inwestycjami i prowa-
dzenie skomplikowanych ne-
gocjacji z PKP, bo dwa z trzech 
planowanych tuneli ma budo-
wać w Wejherowie właśnie ko-
lej, do czego też doprowadził 
prezydent. 

- Dobre zarządzanie i wiele 
trafnych decyzji podjętych po-
cząwszy od 1998 roku spowo-
dowało, że Wejherowo jest zdo-
bywcą wielu prestiżowych ty-
tułów, uzyskanych w trudnych 
ogólnopolskich zmaganiach 
konkursowych - cieszy się 
Krzysztof Hildebrandt.  
¹

Krzysztof Hildebrandt kieruje wejherowskim samorządem od 20 lat
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Kwidzyn 
Arkadiusz Kosiński 

arkadiusz.kosinski@polskapress.pl 

Ks. Czesław Pachałko od wielu 
lat służy podopiecznym kwi-
dzyńskiego hospicjum oraz 
ich rodzinom. - Moja posługa 
w hospicjum polega m.in. na  
tym, by pomóc oswoić się z  
chorobą - mówi duchowny. 

Aktywność duchownego z koś-
cioła rektoralnego pw. błogo-
sławionego Ojca Pio, na rzecz 
podopiecznych kwidzyńskiego 
hospicjum, została doceniona. 
W powiatowym etapie na-
szego plebiscytu na księdza 
Czesława Czytelnicy „Dzien-
nika Bałtyckiego” oddali 766 
głosów.  Finał wojewódzki du-
chowny zakończył na trzeciej 
pozycji z 1203 głosami na kon-
cie. 

Ks. Czesław Pachałko został 
nominowany za opiekę ducho-
wą najciężej chorych przeby-
wających w hospicjum w Kwi-
dzynie, a także ich najbliż-
szych. 

- W mojej pracy chodzi 
przede wszystkim o obecność, 
o to, że jestem, wspieram ich 
i modlę się zarówno za chorych 
oraz ich bliskich. Moja posługa 
w hospicjum polega też 
na tym, by pomóc oswoić się 

z chorobą - mówi w rozmowie 
z „Dziennikiem Bałtyckim” ks. 
Czesław Pachałko.  

Podopiecznym Hospicjum 
im. św. Wojciecha w  Kwidzy-
nie, prowadzonym przez Kwi-
dzyńskie Towarzystwo Przyja-
ciół Chorych, kwidzyński du-
chowny towarzyszy w tej cięż-
kiej drodze już od około 18 lat. 
Kapłanem jest natomiast już 
od lat 31. Swoją posługę rozpo-
czynał w parafii w Braniewie, 
później trafił do  Elbląga, gdzie 
pracował przez 4 lata, a póź-
niej przez 7 lat był duszpaste-
rzem w parafii pw. św. Brata 
Alberta Chmielowskiego 
w Kwidzynie. Natomiast od 17 
lat pełni posługę w kościele 
rektoralnym pw. błogosławio-
nego Ojca Pio przy ul. Baszto-
wej. 

- Oczywiście bardzo cieszę 
się z tego zwycięstwa. Zasko-
czyła mnie bardzo duża liczba 
oddanych głosów, bo to ozna-
cza, że moja cicha praca, obec-
ność i kontakt z ludźmi zostały 
docenione - mówi nam ks. Pa-
chałko. - Jednak o  plebiscycie 
„Dziennika Bałtyckiego”  dowie-
działem się przypadkiem. 
Wtedy zacząłem szukać na ten 
temat informacji. Zwycięstwo 
bardzo motywuje mnie do dal-
szej pracy - podsumowuje du-
chowny. 

O tym, że jego obecność 
wśród podopiecznych i pracow-
ników kwidzyńskiego hospi-
cjum jest na wagę złota, świad-
czą słowa, które pojawiły się 
na Facebooku instytucji. 

- Ksiądz Czesław służy na-
szemu hospicjum od wielu lat 
propagując ideę wolontariatu. 

Służy ludziom chorym oraz ich 
rodzinom dając opiekę ducho-
wą. Przychodzi do nas pieszo 
bez względu na pogodę i  porę 
dnia. Jego skromność  ujmuje 
ludzi. Inicjatywa nominacji wy-
płynęła jednogłośnie od perso-
nelu, dyrekcji i zarządu pla-
cówki. Ksiądz Czesław to czło-

wiek w służbie drugiemu czło-
wiekowi.  

Pracownicy hospicjum pod-
kreślają, że to naprawdę wyjąt-
kowa praca. Wymaga szczegól-
nych predyspozycji i zaangażo-
wania. - Wrażliwość i zachowa-

nie niezbędnego dystansu dzieli 
niemal niewidoczna granica. 
Przywiązanie do pacjentów i ich 
rodzin, podczas trwającego wiele 
tygodni pobytu w placówce, nie 
ułatwiają zadania. Personelowi 
Hospicjum św. Wojciecha w Kwi-
dzynie udaje się jednak pogodzić 
to wszystko, chociaż nie jest ła-
two  - czytamy na stronie inter-
netowej placówki.  

Opieka nad chorymi prowa-
dzona jest nie tylko w hospicjum 
stacjonarnym, ale także domo-
wym. Lekarze i pielęgniarki 
odwiedzają chorych w ich miej-
scu zamieszkania. Hospicjum 
powstało w 1998 roku. Od 2005 
roku prowadzi je Kwidzyńskie 

Towarzystwo Przyjaciół Cho-
rych. Nie wszyscy łączą organi-
zację z hospicjum, ale bez niej 
trudno sobie wyobrazić funkcjo-
nowanie placówki. Towarzy-
stwo jest organizacją pożytku 
publicznego. 

Warto dodać, że placówka jest 
właśnie rozbudowywana. W ho-
spicjum może przebywać obec-
nie 11 osób. Po rozbudowie, która 
ma zakończyć się w połowie roku 
placówka będzie mogła przyjąć 
ośmiu pacjentów więcej.  Hospi-
cjum działa w ramach kontraktu 
na świadczenie usług zdrowot-
nych zawartego z Narodowym 
Funduszem Zdrowia i służy 
wszystkim mieszkańcom po-
wiatu kwidzyńskiego. Koszt roz-
budowy to ok. 1,5 mln zł nie licząc 
kosztów zakupu wyposażenia.  

 Początki funkcjonowania Ho-
spicjum im. św. Wojciecha sięgają 
1996 roku. Pacjenci byli wówczas 
przyjmowani w pokoszarowym 
budynku przy ul. Grudziądzkiej. 
Obecna siedziba hospicjum, 
powstała w 2007 r. przy ul. 
Malborskiej jako wspólna inwe-
stycja samorządów miasta 
Kwidzyna i powiatu 
kwidzyńskiego. Z pomocy hospi-
cjum korzystają wszyscy miesz-
kańcy powiatu kwidzyńskiego - 
osoby ciężko i terminalnie chore 
z powodu choroby nowotworo-
wej. 

W mojej pracy w hospi-
cjum chodzi przede 
wszystkim o obecność. 
Wspieram i modlę się 
za chorych i ich bliskich 

ks. Czesław Pachałko

- Moja posługa w hospicjum polega też na tym, by pomóc 
oswoić się z chorobą - mówi ks. Czesław Pachałko 
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Duchowym wsparciem służy pacjentom i ich bliskim
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KULTURA

Kwidzyn 
Arkadiusz Kosiński 

arkadiusz.kosinski@polskapress.pl 

Flecistka, pedagog, muzyko-
log, ale przede wszystkim 
kwidzynianka. To jej miasto ro-
dzinne i choć dziś mieszka 
w Grecji, to o swoich korze-
niach nie zapomina. - Dziękuję 
wszystkim, którzy oddali 
na mnie glosy i którzy mnie tak 
ciepło wspierają . Dziękuję też 
„DB”, że  jest przy mnie i przy  
moich pomysłach - mówi Iwo-
na Glinka, kulturalna Osobo-
wość Roku Pomorza.   

- Moje związki z Kwidzynem 
nigdy nie zostały przerwane. 
Mieszkają tu moi rodzice i przy-
jaciele - podkreśla laureatka ty-
tułu Osobowość Roku. - Od  2013 
roku przebywam praktycznie 
pół roku w Polsce i pół roku 
w Grecji. Mam dwa domy. 

W Kwidzynie się urodziła 
i odbierała edukację. Jest absol-
wentką Szkoły Podstawowej nr 
5 i szkoły muzycznej. Liceum 
skończyła jednak już w Gdań-
sku.  

- W latach 1990-94, już jako 
studentka, pracowałam w  
szkole muzycznej w Kwidzy-
nie. Pamiętam z tego okresu, że 
sytuacja polityczna była dziw-
na w Polsce. Nigdy nie sympaty-
zowałam z komunistami, dla-
tego też nie miałam łatwego ży-
cia podczas studiów. Wielu post-
komunistycznych profesorów 
robiło wszystko, aby mnie znie-
chęcić do zawodu muzyka. 
Czteroletni „bullying” dał mi 
ostro po kościach, ale się nie 
poddałam - wspomina Iwona 
Glinka.  

W tych latach była trzykrot-
nie stypendystką rządu szwaj-
carskiego i uczyła się gry na  fle-
cie przy najlepszym fleciście 
na świecie Peterze Lukasie Gra-
fie. W 1992 roku otrzymała sty-
pendium na udział w najsłyn-
niejszym wtedy festiwalu mu-
zyki współczesnej, w Darm-
stadt w Niemczech, ale nie miała 
ani grosika na podróż.  

- Władze mojego rodzinnego 
miasta wysłały mnie na ten fe-
stiwal i jestem im bardzo 
wdzięczna za to, ponieważ to 
był początek mojej prawdziwej 
przygody z muzyką. Podczas fe-
stiwalu poznałam wielu gre-
ckich muzyków i tak powstał 
pomysł emigracji do ich kraju - 
mówi Glinka.  

Grecję, gdzie dziś mieszka, 
wprost uwielbia.  

- To jest naprawdę demokra-
tyczny kraj, może jeden z nie-
wielu w Europie. Nie powiem, 
aby wszystko było różowe dla 
mnie na początku, musiałam 

zawsze napracować się dwu-
krotnie więcej, aby uwierzyli, 
zaufali, zainwestowali we mnie. 
Po studiach w Gdańsku, Grecja 
była dla mnie prawdziwą oazą. 
Nikt nie prześladował mnie po-
litycznie, nikt mnie nie poniżał, 
oceniano mnie tylko za moją 
pracę i moją wartość - podkreśla 
artystka.  

Grecja dała jej wiele możli-
wości rozwoju i dobrze płatne 
prace, dzięki którym mogła stu-
diować w Mediolanie i Paryżu.  

- To także mnóstwo koncer-
tów, m.in. w prestiżowym ze-
spole muzyki współczesnej, 
w Ateńskiej orkiestrze symfo-
nicznej na stanowisku pierw-
szego flecisty, doktoryzowałam 
się na Uniwersytecie Ateńskim 
z muzykologii, opłacili moje 
drugie doktoranckie studia w  
Krakowie. Grecja to nie tylko ich 
piękne słońce i lazurowe morze, 
to przede wszystkim wspaniali 
ludzie i kraj otwarty dla wszyst-
kich - zachwala ten kraj pocho-
dząca z Kwidzyna flecistka. 

Swoją pasję do gry na instru-
mencie odkryła szybko, bo gdy 
miała 5 lat.  

- Flet spodobał mi się, bo ład-
nie się błyszczał w telewizji 
i pani, która na nim grała wyglą-
dała z tym instrumentem pięk-
nie.  W szkole muzycznej na po-
czątku grałam na flecie prostym, 
ale na szczęście tylko rok, póź-
niej ja też miałam swoje świeci-
dełko w rękach. Miałam wspa-
niałych nauczycieli w  szkole, 
pamiętam pana Iwickiego, panią 
Radziszewską, pana Ejsmonta, 
pana Głogowskiego, pana 
Radzieja, panią Misztal, pana 
Kopańskiego. Te pierwsze kon-
takty z muzyką są bardzo ważne 
dla dziecka, a ja miałam najlep-
sze. I im wszystkim za to dzię-
kuję - mówi dziś po latach.  

Swój udział w plebiscycie 
zawdzięcza festiwalowi Kwi-
dzyńska Wiosna Muzyczna, któ-
rego była organizatorem i  
pomysłodawczynią. W ubie-
głym roku odbyła się jego pierw-
sza edycja.  

- Festiwal powstał z wielu po-
wodów. Jako kwidzynianka, 
zawsze marzyłam, aby coś zro-
bić dla mojego miasta. Niestety, 
dwa doktoraty kosztowały wiele 
lat ciężkiej pracy, dlatego mo-
głam lepiej zorganizować mój 
czas dopiero od 2013 roku. Orga-
nizacja jakiegokolwiek przed-
sięwzięcia nie jest łatwa i nie 
miałam o niczym pojęcia, dla-
tego rozpoczęłam studia z zarzą-
dzania kulturą i zarządzania 
oświatą, które ukończyłam po-
myślnie w 2016 roku. I tak w  
2017 roku zorganizowałam trzy-
dniowy festiwal pachnący wios-
ną  - tłumaczy Glinka.  

Ideą nadrzędną Festiwalu 
Kwidzyńska Wiosna Muzyczna 
jest prezentacja najciekawszych 
interpretacji muzyki od  dawnej 
aż po dzisiejszą z wykorzysta-
niem oryginalnego instrumen-
tarium, a także ukazywanie zja-
wisk artystycznych inspirowa-
nych muzyką. Zaś misją, jaką po-
stawili przed sobą organizatorzy 
imprezy, jest propagowanie mu-
zyki klasycznej wśród mieszkań-
ców miasta i powiatu kwi-
dzyńskiego, ale także kształto-
wanie funkcji kulturalnych 
Kwidzyna 

- Każde miasto, bez względu 
na swoją wielkość pełni różno-
rodne funkcje, których rodzaj 
i stopień wykształcenia warun-
kowany jest szeregiem czynni-
ków zależnych od usytuowania 

geograficznego, od geograficz-
nego podziału pracy, genezy 
miasta, itp. Niezaprzeczalnie 
jedną z podstawowych funkcji, 
zwłaszcza dla zrównoważonego 
rozwoju miasta stanowi funkcja 
kulturalna. W sektorze kultury 
wiele samorządów miejskich co-
raz częściej upatruje sposobność 
na poprawę sytuacji gospodar-
czej i ożywienie miasta - przeko-
nuje artystka. - Świadczą o tym 
m.in. strategie ewolucji miast 
w Polsce, w których podkreśla się 
znaczenie kultury dla rozwoju 
całego miasta. Suma wszelkiego 
rodzaju wydarzeń kulturalnych 
odbywających się w przestrzeni, 
tak rzeczywistej, jak i wirtualnej 
miasta, obiektów świadczenia 
usług kulturalnych, wszystkich 
organizacji prowadzących dzia-

łalność w zakresie kultury przy-
czynia się do kształtowania roli 
kulturalnej miasta. Roli, którą na-
leży rozpatrywać poprzez pry-
zmat, po pierwsze, zaspokajania 
potrzeb kulturalnych mieszkań-
ców miasta, po drugie świadcze-
nia usług w wymiarze lokalnym, 
regionalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym. Ponadto cha-
rakter usług kulturalnych, ich 
poziom i jakość oraz zasięg od-
działywania bezpośrednio 
wpływają na rangę danego 
ośrodka miejskiego na mapie 
kulturalnej.  

W tym roku festiwal Kwi-
dzyńska Wiosna Muzyczna od-
będzie się po raz drugi. Impreza 
zorganizowana zostanie w  
dniach 4-8 czerwca, a artystów 
znów będziemy mogli posłuchać 

w kościele pw. św. Trójcy w Kwi-
dzynie, którym opiekują się fran-
ciszkanie. Co ważne, wszystkie 
wydarzenia festiwalowe będą 
bezpłatne. 

W czasie festiwalu zostanie 
nawiązana współpraca z lokal-
nymi artystami, młodzieżą 
i dziećmi. Podczas festiwalu Fla-
żolety (40 osób) powiatu kwi-
dzyńskiego znowu wykonają 
koncert razem z profesorami 
Akademii Muzycznej w  Gdań-
sku. Specjalnie z tej okazji pow-
stanie oryginalne dzieło dla sław-
nego kwartetu smyczkowego 
NeoQuartet i Flażoletów po-
wiatu kwidzyńskiego, napisane 
przez kompozytora Pawła Nowi-
ckiego. W czasie festiwalu spo-
łeczność Kwidzyna usłyszy dy-
rektora Filharmonii Bałtyckiej 
Profesora Romana Peruckiego 
oraz sławnego angielskie-go 
skrzypka Marka Hartt-Palmera.  

W programie imprezy jest 
również Międzynarodowy Kon-
kurs Kompozytorski im. Witolda 
Szalonka. Wydana zostanie płyta 
z nagrodzonymi dziełami kon-
kursu.  

- Dzięki światowej dystrybu-
cji Kwidzyn stanie się znany 
na całym świecie. Płyta będzie 
zawierała obszerną wkładkę gra-
ficzną z licznymi materiałami 
poza muzycznymi, a dotyczą-
cymi samego miasta jako swo-
jego rodzaju materiał promocyj-
nym, w języku polskim, niemie-
ckim i angielskim - informuje 
Glinka. 

Muzyka to tak naprawdę je-
dyna, wiodąca pasja Iwony Glin-
ki. - Jest wymagająca i zabiera 
cały wolny czas. Moim hobby 
ostatnio jest nasza fundacja 
Phasma-Music i pisanie wnio-
sków o dotacje i dofinansowania 
- opowiada laureatka.  

Niedawno pod szyldem fun-
dacji ukazała się pierwsza płyta 
zatytułowana „Skarby Księżnej 
Czartoryskiej”. Pod koniec XVIII 
wieku, gdy Polska utraciła nie-
podległość, księżna Izabela 
Czartoryska stworzyła muzeum 
narodowych pamiątek. Dzięki 
temu do dziś w Bibliotece Czar-
toryskich w Krakowie, zacho-
wały się zapisy nutowe wielu 
utworów muzycznych. Pośród 
nich wyjątkowym blaskiem 
lśnią kompozycje przygotowane 
z myślą o harfie. Te zachwyca-
jące swą melodyką i charakte-
rem skarby muzyczne na płycie 
„Princess Czartoryska’s Harp 
Treasures” odkrywa wyśmie-
nita harfistka Anna Sikorzak-
Olek. W dwóch utworach 
na płycie artystce towarzyszy 
wybitny wirtuoz skrzypiec, 
obecny na  scenach filharmonii 
na całym świecie od lat 60., Kon-
stanty Andrzej Kulka.

Podczas gali w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, Iwona Glinka odebrała gratulacje z rąk redaktora 
naczelnego „DB” Mariusza Szmidki i Wiktora Pilarczyka, prezesa Polska Press w Gdańsku
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Swoją nominację do plebiscytu Iwona Glinka  zawdzięcza festiwalowi Kwidzyńska Wiosna 
Muzyczna, którego była organizatorem i  pomysłodawczynią
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Muzyka to jej prawdziwa pasja, 
pokochała ją mając zaledwie pięć lat
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KULTURA

Jak chata rybacka stała się strychem
Gdynia 
Piotr Kallalas 

piotr.kallalas@kuriergdynski.eu 

Jakub Boczek został nomino-
wany za  wspaniałe łączenie 
przeszłości z przyszłością 
w Cafe Strych. Wysokie miej-
sce w kategorii Kultura to 
przede wszystkim dostrzeże-
nie wielkiej pracy laureata, 
który od  kilkunastu  lat  kreuje 
wyjątkowy klimat gdyńskiej 
kawiarni.  

Laureata można śmiało nazwać 
czarnym koniem plebiscytu 
w tej kategorii. Nominacja 
i ostateczny wynik pokazują, 
jak ważne są przedsięwzięcia, 
które angażują lokalną społecz-
ność. Cafe Strych jest  właśnie 
takim miejscem, gdzie panuje 
luźna i przyjacielska atmosfera 
i można odpocząć od zgiełku 
miasta. 

- Raczej w żaden sposób się 
nie reklamujemy. To klienci po-
winni nakręcać ten lokal. To oni 
powinni wybierać sobie miej-
sce, gdzie spędzają czas i znajo-
mych. Podchodzimy do klien-
tów bardzo towarzysko, na lu-
zie i widać, że ludzie to lubią 
i dalej wciągają swoich znajo-
mych. - podkreśla Jakub Bo-

czek, który jest bardzo zasko-
czony wzrostem popularności. 
Jak to się stało, że bez więk-
szych  banerów, kampanii re-
klamowych czy znaczniejszych 
działań marketingowych miej-
sce zaistniało w świadomości 
mieszkańców, a właściciel tra-
fił do plebiscytu? Głosujący 
przede wszystkim docenili 
wielki wkład Jakuba Boczka 
w  tworzenie unikatowego 

miejsca w skali miasta. Klubo-
kawiarnia znajduje się w zacisz-
nym podwórku i jest odgro-
dzona od Placu Kaszubskiego 
pierzeją budynków,  a swoim 
wyglądem nie przypomina lo-
kalu, w którym można po pro-
stu wypić ze znajomymi piwo. 
Na tym zresztą polega niezwy-
kłość Cafe Strych – codziennie 
przesiadują tu gdynianie, a tym 
samym miejsce nie zostało ska-

zane na zapomnienie. Kawiar-
nia mieści się w dawnej chacie 
rybackiej, która została wybu-
dowana pod koniec XIX wieku 
i dzięki staraniom obecnych 
właścicieli, klimat tego miejsca 
pozostał właściwie nie-
zmienny. W 75 proc. jest to ory-
ginalna materia, co dotyczy 
w zdecydowanej większości  
elewacji zewnętrznej. Reszta 
została dostosowana ze 

względu na wymogi sanepidu. 
W 2005 roku obiekt został wpi-
sany do rejestru zabytków. 
Wewnątrz znajdują się klima-
tyczne meble i sprzęty, które 
podkreślają historyczny cha-
rakter miejsca. W Cafe Strych 
życie biegnie zarówno w dzień, 
jak i w nocy, a właściciel pod-
kreśla, że jest to prawdziwe 
miejsce z duszą – w nocy potrafi 
tu straszyć, szczególnie kiedy 
po pracy wyobraźnia płata figle, 
a stare fundamenty rezonują 
wszystkie dźwięki. Jak to się 
stało, że powstał tu lokal? 

- Historia tej kawiarni jest 
dosyć typowa. Mój ojciec chciał 
mieć po prostu własną knajpę. 
Miejsce gdzie można posie-
dzieć, zapalić fajkę czy okazjo-
nalnie posłuchać muzyki 
na żywo. Działalność rozpoczę-
liśmy w 1999 roku i nie przy-
puszczaliśmy, że rozkręci się 
do takich rozmiarów - podkre-
śla Jakub Boczek, który po kilku 
miesiącach od otwarcia włą-
czył się w prace w kawiarni 
i pracuje tu już 19 rok. Dostałem 
wędkę i staram się o nią dbać - 
zaznaczył właściciel. 

Cafe Strych to  owoc wielkiej 
pasji laureata, który spędza tu-
taj większość czasu, angażując 
się w niemal wszystkie działa-

nia. Pomimo tego, że jest właś-
cicielem, to równie często 
można go spotkać w roli kel-
nera czy z mopem w ręku. Ja-
kub Boczek przyznaje, iż miej-
sce, z racji swoich funkcji 
i wieku budynku, wymaga cią-
głej pracy.  

- Spędzam tu właściwie 
każdy dzień i przez te wszyst-
kie lata mam wrażenie, że 
każdy dzień jest nowy i inny. 
Cały czas są jakieś obowiązki, 
coś trzeba naprawić, coś 
uprzątnąć, coś załatwić. Co-
dziennie są właściwie nowe 
obowiązki - podkreśla Jakub 
Boczek, który w tym roku koń-
czy 42 lata i zaznacza, że zajęcie 
cały czas sprawia mu radość.  

Natomiast prywatnie pasją 
laureata jest popularny maluch. 
Czerwony, zadbany fiat 126 stoi 
często przed kawiarnią i sta-
nowi też główny środek tran-
sportu właściciela.  

 Ciężko zdefiniować Cafe 
Strych. Nie jest to typowa ka-
wiarnia, ani pub. Oferta i menu 
są różnorodne, kelnerzy ser-
wują piwo i drinki, ciasta, kawy 
i herbaty, przekąski.  

 - Ogólnie powiedziałbym, 
że jest to typowy strych. 
Wszystkiego jest po trochu - do-
daje właściciel. ¹

Jakub Boczek  już od przeszło 19 lat dba o Cafe Strych
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Malbork 
Agata Gołąbek 

agata.golabek@polskapress.pl 

Krzysztof Osijewski pracuje 
na stanowisku dyrektora 
Nowostawskiego Centrum 
Kultury i Biblioteki.  Został no-
minowany za organizację serii 
dużych letnich imprez w No-
wym Stawie, w tym festiwalu 
disco polo, który pobił rekord 
frekwencji. 

Nowy Staw to niewielkie mia-
sto w powiecie malborskim. 
Mieszka tam około pięciu ty-
sięcy mieszkańców. Stworzenie 
w tej miejscowości inicjatywy, 
która popularnością dorówna 
kultowym festiwalom, nie wy-
daje się prostym zadaniem. 
Jemu ta sztuka udała się dosko-
nale. Ubiegłoroczna, czwarta 
edycja festiwalu „Żuławy 
w Rytmie Disco” przyciągnęła 
do Nowego Stawu ponad pięt-
naście tysięcy słuchaczy. - 
Na samym początku wiele osób 
nie wierzyło w powodzenie na-
szego projektu, przekonując, że 
muzyki disco polo już się nie 
słucha - mówi Krzysztof 
Osijewski. - My jednak mieli-
śmy nadzieję, że powiedzenie 
„Nikt nie słucha disco polo, jed-
nak wszyscy znają tekst pio-
senki”, sprawdzi się w stu pro-

centach, a frekwencja na festi-
walu będzie dobra. Nie mylili-
śmy się, z roku na rok liczba 
uczestników jest większa 
i mamy nadzieję, że nadal bę-
dzie rosła. 

Fani tego typu muzyki co 
roku chętnie wracają, aby po-
słuchać najnowszych 
discopolowych szlagierów 
w wykonaniu największych 
gwiazd muzycznej estrady. Za-
proszenie dyrektora 
Nowostawskiego Centrum Kul-
tury i Biblioteki do występu 
na nowostawskiej scenie, przy-
jęli m.in. tacy wykonawcy jak: 
Marcin Miller z formacją Boys, 
Zenon Martyniuk i zespół Ak-
cent, grupa Power Play, a także 
takie zespoły, jak Power Boy, 
Soleo, Extazy, Veegas i Bobi. 

Letnie imprezy to jego 
specjalność 
 Festiwal „Żuławy w Rytmie Di-
sco” wyrasta na flagową im-
prezę, z którą turyści kojarzą 
Nowy Staw. W 2016 roku pod-
czas trzeciej edycji wydarzenia, 
na koncercie pojawiło się po-
nad dziesięć tysięcy fanów tego 
typu rozrywki. Rok później, 
w 2017 roku, na pole koncer-
towe przy ulicy Bema dotarło 
ponad piętnaście tysięcy osób. 
Pojawili się nie tylko miesz-
kańcy powiatu malborskiego 

i ościennych miejscowości. 
Ogromny odsetek publiczności 
stanowili turyści, którzy 
w okresie letnim spędzają urlop 
nad morzem.  

Gwiazdy występu-
jące na festiwalu, są magne-
sem, który pomaga przyciąg-
nąć  do miasta te osoby, które 

w normalnych warunkach wo-
lałyby pozostać na nadmor-
skiej plaży, korzystając z miej-
scowych atrakcji. To przekłada 
się na popularność miasta 
i pozwala wierzyć, że dobre 
skojarzenia przyciągną tury-
stów do Nowego Stawu także 
poza letnim sezonem i z in-

nych powodów, niż dobra za-
bawa pod chmurką.  

Nie tylko disco polo 
Czytelnicy głosujący w plebi-
scycie docenili nie tylko sukces 
discopolowego festiwalu. 

Na wygraną Krzysztofa 
Osijewskiego złożyło się przede 
wszystkim zaangażowanie 
w rozwój kulturalnych inicja-
tyw oraz promowanie miasta 
i mieszkańców za pomocą mu-
zycznych wydarzeń.  

Pomimo ogromnego suk-
cesu disco imprezy, zespół 
pod przewodnictwem 
Osijewskiego nie osiadł na lau-
rach. Wręcz przeciwnie, posta-
nowiono stworzyć kolejne duże 
wydarzenie, które ponownie 
pozytywnie zaskoczy swoją 
ogromną frekwencją. Tak pow-
stał koncert pod hasłem “Żu-
ławskie Lato”. Tym razem 

wśród wykonawców znalazły 
się gwiazdy muzyki pop. Zapro-
szenie Osijewskiego przyjęła 
jedna z najpopularniejszych 
wokalistek, Ewa Farna. Oprócz 
niej na nowostawskiej scenie 
stanął Antek Smykiewicz, 
a także Jula i zespół 
Sound&Grace. Chętnych do po-
słuchania najnowszych radio-
wych hitów nie zabrakło i Nowy 
Staw ponownie zamienił się 
w olbrzymie pole koncertowe. 

Ogromny sukces letnich im-
prez nie pozostał niezauwa-
żony. Dzięki Krzysztofowi 
Osijewskiemu i całemu zespo-
łowi, który koordynował wyda-
rzenia, Nowy Staw zyskał roz-
głos i dla niektórych stał się 
obowiązkowym przystankiem 
na wakacyjnej trasie.  

- Nominacja do plebiscytu 
spadła na mnie jak grom z jas-
nego nieba - mówi laureat na-
grody. - Pomimo wielkiego za-
skoczenia, przyjąłem ją z dużą 
radością, satysfakcją i zadowo-
leniem. Cieszy mnie fakt, iż zo-
stała zauważona praca, jaką 
na co dzień wykonujemy ra-
zem z całym zespołem, two-
rząc wszechstronną ofertę kul-
turalną dla mieszkańców mia-
sta, gminy i całego regionu. 
Obiecuję, że przed nami jeszcze 
wiele wspaniałych wydarzeń- 
dodaje Osijewski.

Traktuję tę nagrodę 
jako wyróżnienie dla 
siebie i całego zespołu 
oraz motywację 
do podejmowania 
kolejnych inicjatyw 

Krzysztof Osijewski

-  Nominacja do plebiscytu spadła na mnie jak grom z jasnego 
nieba - mówi Krzysztof Osijewski 
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Stworzył imprezy, na które przychodzą tysiące
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SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Nowy Dwór Gdański 
Tomasz Chudzyński 

t.chudzynski@prasa.gda.pl 

Widział wiele miejsc w Euro-
pie, ale zakochał się w Żuła-
wach i Mierzei Wiślanej. Kiedy 
w ćwierćfinale siatkarskiego 
Pucharu Europy trenując 
szwajcarskie NLA Chenois Ge-
newa walczył ze słynnym 
Benettonem Treviso, nie przy-
puszczał, że kilka lat później 
zostanie samorządowcem 
i nowodworskim starostą. 
Zbigniew Ptak, bo nim mowa, 
został Człowiekiem Roku 2017 
w kategorii Samorządność.  

- Mam kilka „wiekich” marzeń, 
ale obecnie jestem 
nowodworskim starostą 
i moim obowiązkiem jest roz-
wiązywanie problemów miesz-
kańców, praca nad rozwojem 
lokalnej oświaty czy moderni-
zacja dróg, mostów tworzenie 
warunków dla rozwoju gospo-
darczego - mówi Zbigniew 
Ptak.  

Zbigniew Ptak 
nowodworskim starostą został 
w obecnej kadencji, uzyskując 
największą liczbę głosów ze 
wszystkich wybranych rad-
nych. Kadencję wcześniej był 
przewodniczącym Rady Po-
wiatu, na swoim koncie ma 
kilka innych, samorządowych 
stanowisk, m.in. w gminie 
Stegna czy pomorskim Urzę-
dzie Marszałkowskim. Co 
ważne, pod względem stażu 
w samorządzie jest doświad-
czonym, ale na pewno nie naj-
starszym samorządowcem.  

- W 1995 roku osiedliłem się 
na Żuławach, dokładnie 
w miejscowości Żuławki 
w gminie Stegna - mówi Zbig-
niew Ptak. - Starałem się wów-
czas w jakiś sposób zorganizo-
wać swoje życie tutaj. Przypa-
dek chciał, że ogłoszono wów-
czas konkurs na stanowisko dy-
rektora w ówczesnym, Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Tury-
styki i Sportu w Stegnie. Napi-
sałem pracę konkursową, zo-
stała ona dobrze przyjęta i przy-
jęto mnie do pracy.  

Etap przed samorządową 
służbą był w życiu Zbigniewa 
Ptaka zupełnie inną historią.  

Zawodnik, urzędnik, trener, 
wykładowca  
Urodził się na Kaszubach, 
w małej miejscowości 
za Kościerzyną w sercu Kaszub. 
Potem cała rodzina przeniosła 
się do Gdańska. Wolny 
czas spędzał grając w siatkówkę 
przez „trzepak”.  

- Tak było na polskich po-
dwórkach - chyba każdy uczył 

się gry w siatkówkę na trzepaku 
- mówi Zbigniew Ptak. - Ja rów-
nież. Zresztą z czterech bloków 
mojego osiedla wielu chłopa-
ków zostało uznanymi spor-
towcami - grali w siatkówkę, 
koszykówkę piłkę ręczną, Ja 
trafiłem do siatkarskiego klubu, 
grałem jako junior, potem se-
nior, najpierw w AZS Gdańsk, 
następnie Polonii Gdańsk. 
Po zakończeniu kariery zawod-
nika zostałem najpierw asy-
stentem trenera, potem samo-
dzielnym trenerem. W Spójni 
Gdańsk szkoliłem m.in. Annę 
Lipską, nowodworzankę. Z na-
szego klubu trafiła ona do Re-
prezentacji Polski. Zdobyliśmy 
wtedy medale Mistrzostw Pol-
ski.  

W 1986 roku Zbigniew Ptak 
wyjechał na kontrakt do Ber-
lina Zachodniego. W ciągu 10 
lat kariery trenerskiej pracował 
w siatkarskich klubach niemie-
ckiej Bundesligi (Berlin, Ham-
burg),  szwajcarskiej LNA. 
Po powrocie do Polski z AZS Ol-
sztyn.  

- Trudno wybrać najwięk-
szy sukces w całej karierze - 
mówi Zbigniew Ptak. - Każdy 
smakuje inaczej, każdy medal 
wywalczony został w innych 
okolicznościach. W mistrzow-
skim sezonie z AZS Olsztyn wy-
graliśmy w lidze 34 mecze 
na 36. Ważne było Mistrzostwo 
Polski juniorek w Białymstoku. 
Grałem też z drużyną Chenois 
Genewa w Pucharze Europy. 
Dotarliśmy do ćwierćfinału, 
gdzie pokonał nas słynny 
Benetton Treviso,  który miał 
trzy razy większy budżet od na-
szego klubu. Cieszę się, że po-
znałem elitę siatkarzy: amery-
kańskiego Olimpijczyka Jeffa 
Storka, Włocha Lorenzo 
Bernardiego i wielu innych. 
Na swojej trenerskiej drodze 
spotkałem braci Włodzimierza 
i Ireneusza Nalazków (wielo-
krotnych Reprezentantów Pol-
ski). Włodzimierza Nalazka tre-
nowałem w Genewie. Do dziś 
jesteśmy dobrymi przyja-
ciółmi. Zawsze miałem dosko-
nałe kontakty z zawodnikami. 
Zresztą te sportowe kontakty 
pomogły mi w plebiscycie. 
Wielu znajomych z dawnych 
lat, nawet z Hawany, głosowało 
na mnie jako samorządowca, 
choć znamy się jako sportowcy. 
Cieszę się, że dzięki plebiscy-
towi „Dziennika Bałtyckiego 
znalazłem się w tak znamieni-
tym gronie. Gratuluję reprezen-
tantom Żuław i Mierzei, w tym 
mojemu koledze z Rady Po-
wiatu Nowodworskiemu, prze-
wodniczącemu Jackowi 
Grossowi, który uzyskał tak 
wiele głosów. 

 Wodniak z fascynacji  
Pasją Zbigniewa Ptaka jest 
wodniactwo. Jak sam podkre-
śla, woda to relaks, wypoczy-
nek z jednej strony, z drugiej 
przygoda i nutka adrenaliny 
a w przypadku naszego po-
wiatu szanse rozwoju tury-
styki/gospodarki. - Od zawsze 
lubiłem wodę - mówi Zbigniew 
Ptak. - To chyba jakoś tak ro-
dzinnie wyszło. Ojciec i brat i ja 
służyliśmy w marynarce. 
Wciąż mnie na tę wodę ciąg-
nęło. W dzieciństwie z bratem 
odbyliśmy wiele wodnych wy-
praw, z namiotami, realizując 
młodzieńcze marzenia. To była 
niesamowita przygoda. Póź-
niej jako 20-latek samodzielnie 
zbudowałem swoją pierwszą 
łódź. To m.in. przez tę wodę 

spędzałem co roku wakacje 
na Żuławach i Mierzei Wiśla-
nej, pływając po Zalewie Wiśla-
nym, Szkarpawie. Do dziś naj-
chętniej wypoczywam 
nad wodą.  

Zbigniew Ptak, jeszcze jako 
dyrektor GOKSTiR-u w nad-
morskiej Stegnie zaczął promo-
wać ideę rozwoju turystycz-
nego żuławskich szlaków wod-
nych. Choć niekiedy krytyko-
wany, jego pomysł Pętli Żuław-
skiej został zrealizowany. 
W 2012 roku w Delcie Wisły, 
na terenie pięciu żuławskich 
i nadzalewowych powiatów 
i dwóch województw zbudo-
wano lub wyremontowano 22 
porty jachtowe i mariny. Od pię-
ciu lat liczba turystów-wodnia-
ków spędzających wakacje 

na Pętli Żuławskiej rośnie (w 
minionym roku zanotowano 
około 80 tys. żeglarzy na śród-
lądowych szlakach wodnych 
Żuław).  

- Już kiedy jeździłem jako ju-
nior z Gdańska na mecze 
do Nowego Dworu Gd. byłem 
zachwycony wodnym krajo-
brazem - mówi nowodworski 
starosta. - Wzdłuż starej trasy 
nr siedem znajdowały się że-
glowne kanały. Potrafię mówić 
o tym do znudzenia, ale fascy-
nuje mnie to, że z Żuław, dzięki 
systemowi rzek i kanałów, mo-
żemy dotrzeć do całej Europy, 
wypłynąć na morze. Mieszka-
jąc tu być może nie da się tego 
dostrzec, ale stąpamy po wiel-
kim potencjale. Ten potencjał 
zaczynamy wykorzystywać, 

ale on wciąż jest na etapie 
startu.  

Zbigniew Ptak podkreśla, że 
gospodarczy projekt rozwoju 
dróg wodnych, który od wielu 
lat promował wspólnie z samo-
rządowcami z innych polskich 
województw, został w końcu 
dostrzeżony.  

- Tu muszę pochwalić rząd, 
który utworzył ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej i przyjął plany roz-
woju dróg wodnych do waż-
nych projektów strategicznych 
kraju - mówi nowodworski sta-
rosta - Miałem  pewien niedo-
syt, że ta nasza praca w samo-
rządach na rzecz rozwoju dróg 
wodnych nie była przez tyle lat 
brana pod uwagę. Z drugiej 
strony doceniano te wysiłki, 
m.in. zostałem nagrodzony 
Pierścieniem Hallera (najwyż-
sze wyróżnienie Polskiej Ligi 
Morskiej). 

W powiecie nowodworskim 
 23 lata temu Zbigniew Ptak 
podjął ważną, życiową decyzję. 
- Wziąłem rozbrat ze sportem - 
mówi Zbigniew Ptak. - Działo 
się dużo, ale po 25 latach wyjaz-
dów, życia na walizkach, czu-
łem się zmęczony.  

Później Zbigniew Ptak po-
wiedział, że się w Żuławach 
i Mierzei Wiślanej zakochał.  

- Widziałem wiele miejsc 
w Europie i na świecie, ale Żu-
ławy i Mierzeja należą do naj-
piękniejszych - mówi starosta. 
- Mieszkałem np. w pięknym, 
szwajcarskim Rapperswil (co 
ciekawe urodziłem się w Szwaj-
carii Kaszubskiej, a potem tra-
fiłem do tej „prawdziwej” 
Szwajcarii). Kiedy byłem trene-
rem i zawodnikiem mogłem 
spędzać wakacje niemal wszę-
dzie, ale co rok przyjeżdżałem 
właśnie tutaj, gdzie jest pięknie 
i ciekawie. Woda, plaże, piękny 
las, ciekawa historia, mnóstwo 
zabytków, prężne rolnictwo. 
Chciałem tu mieszkać, działać.  

Zbigniew Ptak ma trzech sy-
nów (najstarszy jest prawni-
kiem w strukturach UE, młod-
szy pilotem pasażerskich 
odrzutowców, najmłodszy ar-
chitektem) i wnuka Filipka .  

Pytany o plany i marzenia 
Zbigniew Ptak mówi krótko. - 
Mam kilka, ale jestem obecnie 
starostą powiatu 
nowodworskiego. To służba 
i swoje plany modyfikuję 
pod kątem spraw mieszkańców 
powiatu. Trzeba zadbać o po-
wiatową oświatę (realizujemy 
ciekawy program klas szkutni-
czych), dbać o finanse, remon-
tować drogi, mosty. Powiat 
nowodworski jest na pierw-
szym miejscu.¹

Zbigniew Ptak w czasie jednej ze swoich, jachtowych wypraw. Tu niedaleko Visby 
na szwedzkiej Gotlandii

Starosta nowodworski Zbigniew Ptak odbiera statuetkę Człowieka Roku 2017 z rąk Mariusza 
Szmidki, redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego
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Siatkarz, trener, wodniak, starosta. 
Zakochany w powiecie nowodworskim 
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SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Dzielny strażak oraz zaradny sołtys   
Kartuzy 
Lucyna Puzdrowska 

lucyna.puzdrowska@polskapress.pl 

Jarosław Dawidowski, sołtys 
Prokowa, był bezkonkuren-
cyjny w kat. Samorządność 
i społeczność lokalna w po-
wiecie kartuskim. W finale 
wojewódzkim zajął drugie 
miejsce. Biorąc pod uwagę 
fakt, że pan Jarosław został 
nominowany po raz drugi, to 
niewątpliwie ogromny suk-
ces. 

Jarosław Dawidowski jest soł-
tysem Prokowa od 2015 roku. 
Funkcję objął po swoim wielo-
letnim poprzedniku, Pawle 
Rybakowskim. W 2016 r. był 
drugi, a w 2017 zwyciężył w ple-
biscycie Sołtys Pomorza w po-
wiecie kartuskim.  

- Bawią mnie już te plebi-
scyty i chciałbym w końcu się 
dowiedzieć, kto mnie wciąż no-
minuje - śmieje się pan Jarek. - 
Byłbym jednak hipokrytą, gdy-
bym nie przyznał, że to miłe, 
gdy praca, zaangażowanie, 
bywa nawet, że poświęce-
nie, które wkładam w sprawo-
wanie funkcji sołtysa, a zwłasz-
cza pełnienie służby strażaka, 
są doceniane i zauważane.  

Jarosław Dawidowski stra-
żakiem ochotnikiem jest od 12. 
roku życia. Zaczynał w mło-
dzieżowej drużynie pożarniczej 
12-15 lat. Potem przeszedł 
do nieco starszej formacji 15-18 
lat. To właśnie występując 
z tym zespołem w zawodach 
sportowo-pożarniczych, udało 
mu się wywalczyć puchar rangi 
ogólnopolskiej dla jednostki 
z Prokowa, powiatu kartu-

skiego i województwa pomor-
skiego. 

- Czuję się zżyty z bracią 
strażacką, stanowimy rodzinę, 
która nie tylko razem bierze 
udział w akcjach ratowniczych, 
ale też wspiera się na co dzień - 
opowiada pan Jarosław. - Straże 
ochotnicze, ich siedziby, czyli 
remizy strażackie, do niedawna 
stanowiły ośrodki życia kultu-
ralnego. Na wsiach często jesz-

cze tak jest, ale kiedyś, gdy nie 
było wystawnych sal bankieto-
wych, wiele imprez, za-
baw i spotkań okolicznościo-
wych odbywało się właśnie 
w remizach strażackich. Tak 
naprawdę jednak najbardziej 
raduje mnie zaufanie i szacu-
nek, jakim cieszą się w społe-
czeństwie strażacy, zwłaszcza 
ochotnicy. Tym bardziej, że 
w powiecie kartuskim nie bie-

rzemy za udział w akcjach ra-
towniczych ani złotówki. 

Obecnie pan Jarosław jest 
członkiem Komisji Rewizyjnej 
przy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Prokowie. 

- Wcześniej byłem zastępcą 
naczelnika jednostki, ale gdy 
wybrano mnie sołtysem, posta-
nowiłem zrezygnować - konty-
nuuje pan Jarek. - Nadal wyjeż-
dżam do akcji, ale w zarządzie 
już nie jestem. Zastąpiła mnie 
żona, która pełni funkcję sekre-
tarza i sprawdza się znakomi-
cie. Można powiedzieć, że prze-
jęła pałeczkę. 

Jak podkreśla pan Jarosław, 
w strażach ochotniczych, 
zwłaszcza w powiecie kartu-
skim, bardzo często służą całe 
rodziny. 

- Często jest też tak, że kilka 
pokoleń jednej rodziny tworzy 
historię jednostki - opowiada 
pan Jarek. - Tak jest u nas, ale 
też na przykład w Sulęczynie 
czy Żukowie, gdzie począwszy 
od dziadka aż po wnuki, chło-
pacy wstępują do straży i kon-
tynuują tę chlubną tradycję.  

Jarosław Dawidowski rów-
nie dobrze jak w straży pożar-
nej radzi sobie z pełnieniem 
funkcji sołtysa. W samorządzie 
czuje się już jak ryba w wodzie. 

- Mamy w gminie Kartuzy 
fundusz sołecki, co ułatwia i us-
prawnia wiele podstawowych 
spraw, zwłaszcza jeśli chodzi 
o inwestycje we wsi - mówi pan 
Jarek. 

Jak dodaje, dużym wspar-
ciem jest dla niego fakt, że 
Prokowo ma swoich dwóch 
radnych: w gminie - Andrzeja 
Dawidowskiego, w powiecie - 
Andrzeja Leyka. 

- Zawsze co trzech, to nie je-
den. Dobrze nam się współpra-
cuje. Obecnie bardzo zależy 
nam na gazyfikacji wsi i do tego 
w tej chwili dążymy. Nie 
chcemy być gorsi od Prokowa 
czy Grzybna, bo i niby z jakiej 
racji? Na pewno doprowadze-
nie do wsi gazu jest naszym 
priorytetem - mówi pan Jaro-
sław.  

Przez cały czas trwania ple-
biscytu, zarówno na etapie po-
wiatowym, jak i wojewódz-
kim, słyszał słowa wsparcia 
i zapewnienia o wysyłaniu 
SMS-ów od rodziny, sąsia-
dów, kolegów strażaków.  

- Wiele osób dzwoniło 
do mnie, zaczepiało mnie 
na ulicy, mówiąc, że trzymają 
kciuki - mówi pan Jarek. - 
Wszystkim im dziś za te głosy 
dziękuję.   ¹

Jarosław Dawidowski zbiera pozytywne opinie mieszkańców jako strażak i sołtys Prokowa
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Lębork 
Redakcja 

redakcja@polskapress.pl 

Lubi rządzić w kuchni, uwiel-
bia rozmowy z córkami, taniec 
i dobrą książkę i rekreacyjne 
bieganie. Najbardziej jednak 
pochłania ją praca na rzecz lu-
dzi, którzy jej zaufali. Bożena 
Pobłocka, radna z Lęborka, za-
jęła trzecie miejsce  na Pomo-
rzu w finale plebiscytu Osobo-
wość Roku  2017 w kategorii 
Samorządność i społeczność 
lokalna. 

Bożena Pobłocka pochodzi 
z małej miejscowości 
Łyśniewo, w gm.  Sierakowice. 
Do Lęborka przeprowadziła się 
22 lata temu. Od  siedmiu lat 
pełni funkcję radnej Lęborka. 
Jak podkreśla, ta funkcja jest 
misją, do której powołali ją 
mieszkańcy. Mocno akcentuje, 
że w radzie pracuje  właśnie dla 
nich, co przełożyło się na do-
skonały wynik w plebiscycie 
Osobowość Roku 2017.  

- Sama nominacja była już 
dla mnie dużym zaskoczeniem. 
Wygrana na etapie powiato-
wym jak i zajęcie III miejsca 
w województwie traktuję tro-
chę jako nagrodę za całokształt 
i jednocześnie jako kredyt zau-
fania, który otrzymałam 

od moich wyborców - mówi 
Bożena Pobłocka. -  Cały czas 
staram się z pasją działać 
na rzecz lokalnych społecz-
ności. Jest mi bardzo miło, że 
ktoś docenił moją pracę. Daje 
mi to motywację do dalszego 
działania. I w tym miejscu 
chciałabym jeszcze raz bardzo 
gorąco podziękować za oddane 
na mnie głosy.  

Pracę Bożeny Pobłockiej wi-
dać w wielu miejscach Lęborka. 
Z  efektów jej zaangażowania 
korzystają m.in. kierowcy, któ-
rzy parkują na miejskim par-
kingu przy ulicy Teligi, bo to 
dzięki jej inicjatywie mają gdzie 
postawić auto. Plac zabaw 
obok basenu to także pomysł 
pani Bożeny, podobnie jak 
wiele innych inwestycji.  

- Udało mi się razem z miesz-
kańcami, dzięki Budżetowi 
Obywatelskiemu zrealizować 
kilka ważnych inwestycji, m.in. 
parking miejski przy ul. Teligi, 
plac zabaw obok basenu, re-
mont ulicy Konopackiej, Łasaka 
i Sportowej, a w tym roku powi-
nien zostać zrealizowany małpi 
gaj, obok basenu i boisko do ko-
szykówki - wylicza Pobłocka. - 
W imieniu mieszkańców wystą-
piłam z wnioskiem o utworze-
nie kursu autobusu miejskiego 
z os. Sportowa na cmentarz, 
utworzenie przejść dla pieszych 

wraz z wyniesieniem przy ulicy 
Teligi, postawienie barierek 
ochronnych chroniących przed  
ochlapaniem oraz remont chod-
nika na ul. Słupskiej, no i w  
końcu po siedmiu latach pona-
wiania wniosków zostanie zrea-
lizowana inwestycja „Odprowa-
dzanie wód opadowych z ulicy 

Sportowa”. Jest to bardzo 
ważna inwestycja, na którą 
mieszkańcy czekali od  bardzo 
dawna.  

W  samorządowych działa-
niach mocno wspiera Bożenę 
Pobłocką jej mąż, Piotr, który 
w Radzie Miejskiej zasiada ra-
zem z małżonką. Powstają ko-

lejne koncepcje, które jeszcze 
wymagają konsultacji z  miesz-
kańcami.   -  Niedługo nasze po-
mysły ujrzą światło dzienne - 
zapewnia pani Bożena. 

Radna Pobłocka potrafi za-
skarbić sobie ludzi nie tylko po-
przez zaangażowanie w spo-

łeczne sprawy. Trafia też przez 
żołądek do serca.  -  Jestem 
zwykłą kobietą, która lubi rzą-
dzić w kuchni. Nie chwaląc się 
upieczenie ciasta, tortu czy 
chleba nie stanowi dla mnie 
żadnego problemu - mówi lau-
reatka. -  Kuchnia to moje kró-
lestwo. W wolnych chwilach lu-
bię też poczytać dobrą książkę. 
Uwielbiam taniec oraz długie 
rozmowy z moimi wspania-
łymi córkami. 

Samorządowe małżeństwo 
państwa Pobłockich jest za-
pewne jednym z najaktywniej-
szych na Pomorzu i to nie tylko 

przez wspólną pracę w radzie. 
- Obecnego męża poznałam 
jako już czołowego lekkoatletę 
naszego kraju - opowiada pani 
Bożena. -  Oczywistym jest fakt, 
że to on namówił  mnie do tej 
obecnej mojej pasji - biegania.  
On również pierwszy zaczął się 
interesować samorządnością 
w naszym mieście, ale tak się 
złożyło, że to ja jestem już 
drugą kadencję radną, a Piotr 
pierwszą. Wspólnie działamy 
na rzecz rozwoju naszego mia-
sta, wspólnie podejmujemy 
różne życiowe decyzje, wspól-
nie też dzielimy swoją pasję.  

Bożenę Pobłocką w życiu 
codziennym  irytuje kłamstwo,  
biurokracja, stres i brak sza-
cunku dla drugiej osoby.   Ma 
też duże zastrzeżenia do spra-
wowania władzy w mieście 
w tym miejskich inwestycji. -
Przykład to choćby budowa 
mostu przy ul. Weterynaryjnej, 
która to inwestycja w najmniej-
szym nawet stopniu nie po-
prawi płynności ruchu w mieś-
cie - uważa radna, która opo-
wiada się za ograniczeniem ka-
dencji w samorządach.    

-  Takie przykłady pokazują, 
jak trafne i wręcz niezbędne jest 
ograniczenie liczby kadencji 
na takich stanowiskach jak bur-
mistrz - podkreśla Bożena 
Pobłocka. ¹

Wraz z mężem działa-
my na rzecz rozwoju 
miasta, podejmujemy 
życiowe decyzje 
i wspólnie dzielimy 
pasję biegania 

Bożena Pobłocka

Bożena Pobłocka odebrała nagrodę z rąk redaktora 
naczelnego „DB” Mariusza Szmidki
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Radna z pasją do działania na rzecz mieszkańców 



X aDziennik Bałtycki 
Sobota, 3.03.2018

BIZNES

Pępowo 
Lucyna Puzdrowska 

lucyna.puzdrowska@polskapress.pl 

Mirosław Makurat – twórca 
i szef Autoryzowanego Serwi-
su Samochodowego Auto 
Miras w Pępowie. Już będąc 
dzieckiem poczuł, że biznes 
może stać się jego sposobem 
na życie. Korzystając z do-
świadczenia, mądrych rad 
i pomocy wielu osób, krok 
po kroku tworzył firmę, która 
dziś cieszy się dobrą marką 
i zaufaniem klientów nie tylko 
na Pomorzu.  

 Auto Miras to już nie warsztat 
samochodowy, jak w 1997 r., ale 
przedsiębiorstwo, dające pracę 
wielu ludziom, szkolące przysz-
łych fachowców, oferujące 
kompleksową obsługę właści-
cielom samochodów.  Mózgiem 
i głównodowodzącym tego 
„okrętu”, który wypłynął z ma-
łego, kaszubskiego jeziorka, 
żeby wydostać się na szerokie 
wody oceanu, jest Mirosław 
Makurat – Miras, jak nazywają 
go przyjaciele. Stąd też wzięła 
się nazwa firmy, którą od pod-
staw stworzył i wciąż konse-
kwentnie rozwija. Swoją przy-
godę z biznesem zaczął bardzo 
wcześnie i to wcale nie od sa-
mochodów, ale od... oranżady. 

- W latach mojego dzieciń-
stwa w  Chwaszczynie, skąd po-
chodzę i gdzie się wychowałem, 
była giełda samochodowa, 
a w okolicy, na Dąbrowej, przez 
cały tydzień warzywno-owo-
cowa - wspomina Mirosław 
Makurat. - To były czasy, gdy 
nie było jeszcze barów na każ-
dym kroku czy przenośnych lo-
dówek, więc wspólnie z bratem 
Leszkiem wydedukowaliśmy, 
że tym ludziom handlującym 
w upale przez wiele godzin, 
przydałoby się coś zimnego 
do picia i że można by na tym 
zarobić. Kupowaliśmy więc 
oranżadę z miejscowej firmy 
SKWARSKI, ładowaliśmy dwie 
skrzynki na przyczepkę roweru 
i jechaliśmy na giełdę. Tam 
wkładaliśmy je do balii z lodo-
watą wodą, prosto z hydrantu 
i taką schłodzoną sprzedawali-
śmy. To był niezły zarobek dla 
takiego młodego chłopca. Już 
po roku dowoziliśmy napoje 
motorynką, bo stać nas było 
na jej zakup. Tak to się zaczęło. 
Zrozumiałem wówczas, że jeśli 
mam w życiu do czegoś dojść, 
muszę wziąć sprawy w swoje 
ręce, zaufać własnej intuicji i ro-
zumowi. 

Po biznesie z oranżadą, przy-
szedł czas na lody. Tu również 
młody Mirek wykorzystał tę 
swoją niezawodną intuicję. 

Uznał, że ludziom wypoczywa-
jącym na plaży, przyda się coś 
na ochłodę. Wpadł na to, żeby 
sprzedawać lody. Chwyciło. Był 
w stanie zarobić przez dzień 
tyle, ile wynosiła wówczas prze-
ciętna, miesięczna pensja. 
Ucząc się w szkole podstawo-
wej, jednocześnie uczęszczał 
do szkoły muzycznej, co zapro-
centowało utworzeniem ze-
społu. Grywali na weselach, za-
bawach.  Potem był zespół Ba-
zuny, z którym występował. 
Umożliwiło mu to poznanie 
wielu osób, co z kolei sprawiło, 
że powoli rodziły się zaczątki bi-
znesu samochodowego.  

Od warsztatu do markowego 
serwisu z kompleksową  
obsługą 
 
Podczas pobytu w Hamburgu, 
pan Mirosław nawiązał kontakt 
z właścicielem firmy samocho-
dowej, również pochodzącym 
z Chwaszczyna. To od niego za-
czął sprowadzać samochody 
i sprzedawać je w Polsce. Jedno-
cześnie rozpoczął montaż za-
bezpieczeń antywłama-
niowych. Gdy założył działal-
ność gospodarczą, rozpoczął re-
generację podzespołów do sa-
mochodów.   

Smykałkę do mechaniki 
odziedziczył po ojcu, który jest 
mechanikiem z zamiłowania. 
Dziś można by to określić bar-
dziej jako „żyłkę do interesów”, 
niż mechaniki, bo jak sam 
mówi, nie sprawiało mu frajdy 
grzebanie w samochodach, a ra-
czej sam finał tej roboty, czyli 
sprzedaż gotowego auta i czer-
panie z tego zysku, a następnie 
rozsądne inwestowanie. Konse-
kwencja w tych działaniach do-
prowadziła do tego, że z rodzin-
nego garażu, w którym zaczy-
nał, przeniósł się do Pępowa, 
gdzie w popegeerowskich 
obiektach wyremontował dwa 
pomieszczenia na warsztat. 
Gdy zdobył uprawnienia mi-
strzowskie zaczął szkolić ucz-
niów, a następnie zatrudniać 
pracowników.  Biznes zaczął się 
rozrastać.  

Po kilku latach pan Mirosław 
doszedł do wniosku, że nad-
szedł czas, aby wejść w obsługę 
flot samochodowych, czyli 
firm, instytucji, które dysponują 
nie kilkoma, a setkami pojaz-
dów.  

- Zacząłem wówczas brać 
udział w szkoleniach 
flotowców, a więc skierowa-
nych  do moich potencjalnych 
klientów. Dowiedziałem się ja-
kie są ich potrzeby, czego od ta-
kiego serwisu oczekują. To był 
czas, gdy miałem do sprzedaży 
jakieś 30 samochodów. Posta-

nowiłem przeznaczyć je na auta 
zastępcze. Na naszym terenie 
byłem chyba pionierem tego 
typu działalności. I tak marka 
Auto Miras zaczęła być doce-
niana na rynku, wyróżniana na-
grodami. Zdobyte certyfikaty 
świadczyły o znakomitej jakości 
usług i rosnącym prestiżu. Mi-
rosław Makurat lubi jednak 
wyzwania. Znów zaczął poszu-
kiwać przestrzeni, w której 
firma mogłaby jeszcze bardziej 
rozwinąć skrzydła. Impulsem 
do nowej działalności stała się 
przyjaźń ze śp. Jackiem 
Wrońskim, znanym na Pomo-
rzu właścicielem firmy budow-
lanej. 

- To Jacek zachęcił mnie 
do działalności deweloperskiej 
- kontynuuje pan Mirosław. -

 Żeby jakoś rozdzielić te dwie tak 
różne działalności, utworzyłem 
firmę Makurat Invest, która bu-
duje i sprzedaje mieszkania. 
W międzyczasie stworzyliśmy 
jeszcze czasopismo pn. 
„Menadżer Floty”. Jest to ma-
gazyn, zawierający eksperckie 
teksty o rynku, paliwach, bizne-
sie, serwisie.  

Ambicje jednak rosły, Miro-
sław Makurat chciał zapewnić 
swym klientom kompleksową 
obsługę. 

- Chodziło o to, żeby właści-
ciel powypadkowego auta nie 
musiał biegać po towarzy-
stwach ubezpieczeniowych, ale 
mógł załatwić wszystkie for-
malności w jednym miejscu - 
wyjaśnia pan Mirosław. - I tak 
dziś działamy. Wszystko, łącz-

nie z naprawą samochodu, ode-
braniem zastępczego, prowa-
dzeniem dokumentacji szkody 
i pozyskaniem pieniędzy 
z ubezpieczenia, właściciel sa-
mochodu załatwi u nas. Współ-
pracujemy z firmami ubezpie-
czeniowymi, zatrudniamy rze-
czoznawców.   

Kolejną działalnością Auto 
Miras stało się wypożyczanie 
samochodów. Firma zasłynęła 
z tego, że można przyjechać 
do Pępowa autobusem, a wyje-
chać porsche lub bmw z pełnym 
bakiem.   

- Podstawą jest, że musi to 
być auto luksusowe, inaczej ta 
nagroda nie miałaby racji bytu. 
A że posiadamy autoryzację 
marek BMW i Porsche w zakre-
sie napraw lakierniczo-blachar-

skich, wypożyczanie tych właś-
nie samochodów wpływa bez-
pośrednio na prestiż i wizeru-
nek firmy - wyjaśnia nasz lau-
reat. 

 Auto Miras jest dziś koja-
rzony nie tylko z dobrymi, solid-
nymi autami na każdą kieszeń, 
ale też z luksusowymi. Należy 
do autoryzowanej sieci serwi-
sów marki Bosch, co stanowi 
gwarancję dla klienta, że ten 
serwis oferuje najwyższą jakość 
usług, co przekłada się na spo-
kój i bezpieczeństwo kierowcy. 
Żeby zatrudniać w swoim ser-
wisie wyłącznie  dobrych fa-
chowców,  postanowił umożli-
wić młodym ludziom szkolenie 
i  praktyczną naukę zawodu. 

- Kiedyś w Polsce obrażono 
się na szkoły zawodowe, za-
częto stawiać nacisk na kształ-
cenie przyszłych dyrektorów, 
menadżerów, a nie prawdzi-
wych fachowców - kontynuuje 
pan Mirosław. - To spowodo-
wało, że narosło nam wielu pse-
udo fachowców, a zaczęło bra-
kować tych wykwalifikowa-
nych. Fachowości nie nabędzie 
się z książek, ale wyłącznie pod-
czas pracy, ucząc się na włas-
nych błędach – uważa pan Mi-
rosław. - Szkolimy więc mło-
dzież i wybieramy do pracy tych 
najbardziej zdolnych, ambit-
nych, ze smykałką do zawodu- 
uzasadnia szef Auto Miras. 

Laureat tytułu Osobowość 
Roku 2017, to dziś człowiek 
spełniony, ale można domnie-
mywać, że nie powiedział jesz-
cze ostatniego słowa. Uwielbia 
wyzwania. Życie polegające 
na konsumpcji i otaczaniu się 
zbytkami, to nie jego broszka. 
On musi działać i przeć 
do przodu. To człowiek zdecy-
dowanie nie z tych, którzy robią 
coś wielkiego, by potem spo-
cząć na laurach. Swój dorobek 
umie docenić, ale jednocześnie 
nie umniejsza zasług ludzi, któ-
rzy mu w osiągnięciu sukcesu 
pomogli. Taką osobą jest przede 
wszystkim żona Dorota, której 
wsparcie jest dla pana Miro-
sława bardzo cenne. Doskonale 
też zdaje sobie sprawę, że suk-
ces firmy, to zasługa wszystkich 
osób w niej pracujących. 

- Stanowimy zgrany zespół, 
nawzajem motywujemy się 
do działania i  wspólnie pracu-
jemy na coraz lepszą jakość 
świadczonych usług. Miałem to 
szczęście napotkać na swojej 
drodze wielu wspaniałych lu-
dzi, którzy na różnych etapach 
życia bardzo mi pomogli, służyli 
radą, dzielili się doświadcze-
niem – dodaje Mirosław 
Makurat. - Dziś jestem im za to 
wdzięczny i bardzo im dzię-
kuję.  ¹

Mirosław Makurat stworzył od podstaw prężną firmę, która ma potencjał i wciąż się rozwija. 
Tworzy ją zgrany zespół ludzi, który dba o jakość świadczonych usług. Najważniejszy jest klient
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Żona Dorota nie pracuje zawodowo, na co dzień zajmuje się domem i dziećmi. Tworzą zgrany 
duet. Na jej wsparcie i pomocną dłoń  pan Mirosław może liczyć w każdej sytuacji 
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Od małego warsztatu do markowego 
serwisu z kompleksową obsługą 



XIa Dziennik Bałtycki 
Sobota, 3.03.2018

BIZNES

Miłość do mercedesa i nurkowania
Gdańsk, Gdynia, Słupsk 
Szymon Szadurski 

szymon.szadurski@polskapress.pl 

Przede wszystkim liczy się pa-
sja - to dewiza Bogdana 
Goworowskiego, który od lat 
kieruje salonami aut marki 
Mercedes w Gdyni, Gdańsku 
i Bolesławicach pod Słup-
skiem.  

Prężnie działający biznesmen, 
który w tej kategorii zajął dru-
gie miejsce w naszym plebiscy-
cie na Osobowość Roku, święci 
coraz większe sukcesy, a jego 
pomorskie, motoryzacyjne im-
perium rośnie. Daje obecnie 
pracę ponad dwustu osobom 
i sukcesywnie zatrudnia no-
wych pracowników.  

- Cały czas powiększamy 
skład osobowy i to się nie 
zmieni - argumentuje Bogdan 
Goworowski. - Wymagania 
rosną i musimy być coraz lepsi. 

Rośnie nie tylko zatrudnie-
nie, ale także wskaźniki sprze-
daży. Dla zobrazowania, jeszcze 
w 2012 roku spółka BMG 
Goworowski znalazła kupców 
na ponad pięćset aut. Obecnie 
w skali roku sprzedaje już po-
nad 1,5 tysiąca modeli merce-
desów, ale i mazdy oraz smarta, 

których również jest autoryzo-
wanym dealerem. Aby podołać 
nowym wyzwaniom, budo-
wany jest właśnie luksusowy 
salon i nowa siedziba firmy 
przy ul. Łużyckiej w Gdyni. Go-
towa ma być jeszcze w tym 
roku i będzie to jeden z najład-
niejszych, najbardziej funkcjo-
nalnych i nowoczesnych tego 
typu obiektów w Polsce. Bog-
dan Goworowski realizuje in-

westycję z charakterystycznym 
dla siebie rozmachem.  

- Początkowo planowałem, 
że salon będzie miał trzy piętra, 
ale ostatecznie zdecydowałem, 
że jak budować, to na całego - 
mówi Bogdan Goworowski. - 
Obecne plany przewidują 
cztery kondygnacje, poziom 
podziemny i trzy nad ziemią.  

Przy ul. Łużyckiej po zakoń-
czeniu inwestycji prezento-

wane będzie jednocześnie aż 
50 modeli aut, w tym luksu-
sowe maybachy, uznawane 
przez wielu ekspertów za naj-
lepsze seryjnie produkowane 
auta na świecie. W tym samym 
miejscu w Redłowie Bogdan 
Goworowski już prowadzi nie 
tylko sprzedaż, ale także ser-
wis. Co ciekawe, z placu bu-
dowy prowadzona jest relacja 
wideo w odcinkach. O postę-

pach prac opowiada znany pre-
zenter telewizyjny Krzysztof 
Ibisz.  

Bogdan Goworowski, choć 
w branży motoryzacyjnej 
obecny jest od ponad 25 lat, 
do wykonywanych obowiąz-
ków nadal podchodzi z entuzja-
zmem.  

- Moim sukcesem jest to, że 
prowadzenia salonów i serwisu 
samochodów nie traktuję jako 
pracy - mówi Bogdan 
Goworowski. - Jest to moje 
wielkie hobby, które trwa już 
ponad 25 lat. Nie jest dla mnie 
wielkim problemem, kiedy 
trzeba coś zrobić w sobotę, 
w niedzielę, czy zostać po go-
dzinach. Mam znakomity ze-
spół współpracowników, który 
posiada ogromną wiedzę. Są to 
osoby młode i cały czas się 
uczą. Mając 54 lata jestem naj-
starszym członkiem naszego 
zarządu. 

 Drugim hobby prezesa 
Goworowskiego, poza motory-
zacją, jest nurkowanie. Udanie 
łączy tą pasję z pracą zawo-
dową.  

- Zwiedziłem już niemal cały 
świat - mówi. - Nurkowałem 
na wszystkich kontynentach, 
poza Australią, gdzie tylko jest 
to możliwe, często w cudow-

nych, bajecznych wręcz miej-
scach, jak Wyspy Galapagos, 
czy Mozambik.  Mogę być poza 
firmą nawet dłuższy czas, a nie 
obawiam się, że stanie się coś 
złego. Z wiceprezesem zarządu 
spółki współpracuję od 27 lat, 
podobny okres także z proku-
rentem i główną księgową. 
Mam do nich pełne zaufanie, 
bo są to wybitni fachowcy. 

Bogdan Goworowski jest też 
znanym sympatykiem tenisa, 
którego sam uprawia. 

- Gra na korcie sprawia mi 
sporą przyjemność - mówi.   

Niezmiennie, niemal od po-
czątku swojej działalności bi-
znesowej, jest też wielkim me-
cenasem sportu. Przez osiem 
lat wspierał koszykarzy Asseco 
Gdynia. Od pięciu lat jego firma 
opiekuje się młodzikami gdyń-
skiej Arki. Sponsoruje też mło-
dych żeglarzy z Gdyni. Ostatnio 
zaangażował się w pomoc dla 
gdyńskiej grupy kolarskiej 
Nexus Team oraz został spon-
sorem futbolistów amerykań-
skich Seahawks, wicemistrzów 
Polski. Pomaga ponadto w or-
ganizacji prestiżowych imprez, 
użyczając floty samochodów. 
Są to dla przykładu Gdyński Fe-
stiwal Filmowy oraz festiwal 
Open’er.  ¹

Bogdan Goworowski obecny jest w branży motoryzacyjnej już od ponad 25 lat
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Bytów 
Maria Sowisło 

maria.sowislo@polskapress.pl 

Prowadzenie biznesu – jakie-
gokolwiek – to zabawa. Z ta-
kiego założenia wychodzi 
Henryk Recław, który pasjo-
nuje się prowadzeniem 
w Bytowie firmy. Wcześniej 
też miał swoje przedsiębior-
stwa w branży styropiano-
wej, medialnej... 

Wszędzie go pełno. Nie usiedzi 
na miejscu. Jeśli nie zajmuje 
się szefowaniem 
w Wirelandzie, to szusuje 
na nartach. Dwa razy w tygod-
niu chodzi na saunę. A prowa-
dzenie firmy porównuje 
w do...  - Prowadzenie biznesu 
to czysta przyjemność, tak jak 
iść do sauny. Ja to kocham. 
Wiem, że od dwóch lat jestem 
emerytem, ale jak z tego zre-
zygnować skoro to taka dobra 
zabawa – mówi pan Henryk, 
który zdradza również, że lubi 
spacery i bieganie.  

Być może dlatego jeden 
z jego synów – Arkadiusz – jest 
maratończykiem i triathlo-
nistą. - Nawet mój najstarszy 
syn, który jest w zakonie Jezu-
itów, biega – zaznacza Recław, 
który nie kryje dumy ze swo-
ich synów.  

Pan Henryk urodził się 
w Bytowie i spędził tutaj 
swoją młodość. Tu skończył 
liceum. Na studia wyjechał 
jednak do Koszalina i tam już 
został. W ogromnym kombi-
nacie budowlanym (1500 pra-
cowników) był zastępcą głów-
nego inżyniera, bo Recław 
z wykształcenia jest inżynie-
rem budownictwa. W 1986 
roku postanowił założyć 
swoją firmę. A od tej pory imał 
się różnych branż. Był produ-
centem styropianu, prezesem 
koncernu wydawniczego, 
a teraz ma firmy Wireland 
i HRC. Pierwsza oferuje kom-
pleksowe wyposażenie skle-
pów na całym świecie. Ale nie 
tylko. Przedsiębiorstwo zaj-
muje się także produkcją 
ogrodzeń, wiat rowerowych 
czy osłon śmietnikowych, sto-
jaków reklamowych, metalo-
wego wyposażenia domu 
i ogrodu. Pracownicy firmy 
HRC wykonują też usługi ta-
kie jak cięcie laserowe blach, 
rur i profili oraz malowanie 
dużych elementów. -  Raz się 
ma blondynkę, a raz rudą lub 
brunetkę – żartuje Recław za-
pytany, dlaczego w tak róż-
nych branżach działał. Szybko 
dodaje, że tylko w medycynie 
jeszcze go nikt nie widział. - 
Mam takie marzenie, żeby 

któryś z moich młodszych sy-
nów został lekarzem, bo le-
karz w rodzinie zawsze się 
przyda. Niestety, niedawno 
2,5-letniemu kupiłem klocki. 
Zbudowaliśmy ogromny, 
na pół pokoju zamek.  Taki, 
żeby syn mógł do niego wejść. 
Syn tak na nasze dzieło popa-

trzył i mówi, że to zajęcie in-
żyniera, więc on jednak 
chciałby zostać inżynierem. 
I chyba z siedmiomiesięcz-
nego będę musiał zrobić leka-
rza – mówi, śmiejąc się w głos 
Recław.  

Bo pan Henryk taki właśnie 
jest. Szalenie pogodny z du-

żym dystansem do siebie 
i świata. Może dlatego, kiedy 
miał 36 lat otrzymał propozy-
cje zostania wiceprezyden-
tem... Koszalina. - Wydawało 
mi się wówczas, że jestem 
za młody i muszę się jeszcze 

wiele nauczyć. Odmówiłem. 
W roku 1990 miałem być pre-
zydentem. Też Koszalina. Do-
stałem najwięcej głosów. Pro-
wadziłem wówczas fabrykę 
styropianu. Zatrudniałem 
1200 osób. Byłem za nich od-
powiedzialny. Wybrałem bi-
znes. Kiedy jednak będę już 
bogaty, zostanę burmistrzem. 
Ale tylko pod warunkiem, że 
za darmo – wspomina i jedno-
cześnie żartuje pan Henryk.  

Twierdzi też, że prowadząc 
firmę czuje się jakby jechał ro-
werem. - Trzeba cały czas pe-
dałować. Jeśli przestanę, 
spadnę z tego roweru – zazna-
cza.  

O Henryku Recławie 
można też powiedzieć, że 
po prostu lubi pracować. Wy-
chował się z 12 rodzeństwa, 
więc wspinanie się po drabi-
nie, rozpychanie się łokciami 
zna od dzieciństwa. - Każdy 
dzień to wyzwanie. Czerpię 
z tego radość. Czasami, pod-
czas weekendów, nie mogę się 
doczekać, kiedy w końcu 
pójdę do pracy – dodaje pan 
Henryk, który do Bytowa wró-
cił sześć lat temu. Stworzył 
firmę Wireland na bazie Fa-
bryki Wyrobów Gospodarstwa 
Domowego „Zagod”. Pro-
dukty są znane na rynkach  
polskim, angielskim, francu-
skim, niemieckim, irlandzkim, 
węgierskim, duńskim i rosyj-
skim.  

Wkład Henryka Recława 
w rozwój Bytowa został zau-
ważony w ubiegłym roku. 
Podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej Bytowa otrzymał 
odznakę Zasłużonego dla Mia-
sta i Gminy. - Byłem zasko-
czony, bo od sześciu lat jestem 
tutaj - przyznaje pan Henryk.  

Tegoroczna statuetka Oso-
bowość Roku 2017 jest jego 
trzecią. Wygrywał bowiem po-
wiatowe etapy w 2015 i 2016 
roku. W tym roku zajął trzecie 
miejsce na Pomorzu.  
¹

Kiedy jednak będę już 
bogaty, zostanę burmi-
strzem. Ale tylko 
pod warunkiem,  
że za darmo 

Henryk Recław

Szalenie pozytywnie nastawiony do świata i z dużym 
dystansem do siebie. Taki właśnie jest Henryk Recław 
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Był w niemal każdej branży, tylko nie medycznej
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Doceniono pracę zespołu
Kultura 
Ewelina Oleksy 

ewelina.oleksy@polskapress.pl 

Dr Karol Nawrocki, dyrektor 
Muzeum II Wojny Światowej. 
Nominowany za konsekwen-
tną postawę i pracę na rzecz 
uhonorowania polskich bo-
haterów w Muzeum II Wojny 
Światowej.  

Czytelnicy „Dziennika Bałty-
ckiego” już raz docenili dr. Ka-
rola Nawrockiego. Jeszcze jako 
pracownik  Instytutu Pamięci 
Narodowej, został osobowoś-
cią Gdańska i Pomorza 2016 
roku. Teraz nagrodę odbierze 
za kierowanie Muzeum II 
Wojny Światowej. Jego dyrek-
torem oficjalnie został w paź-
dzierniku 2017 r. Wcześniej, 
od kwietnia pełnił tam obo-
wiązki dyrektora. Minister kul-
tury prof. Piotr Gliński powo-
łał  go na 3-letnią kadencję.   

Jak podkreślił szef resortu, 
było to  dowodem uznania  dla  
dotychczasowej działalności  
dr. Nawrockiego i sposobu za-
rządzania instytucją kultury 
powstałą z połączenia Mu-
zeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku i Muzeum 
Westerplatte i Wojny 1939. To 
uznanie wyrazili też ci, którzy 

brali udział w głosowaniu 
w naszym plebiscycie.  

- Jest mi bardzo miło, że 
Czytelnicy docenili pracę, jaką 
wspólnie z całym zespołem 
włożyliśmy do tej pory w pro-
ces zmian w Muzeum II Wojny 
Światowej. Nagrodę odbieram 
nie tyle jako dowód uznania 
dla siebie, co dla kierunku 
zmian i rozwoju instytucji, 
którą kieruję- podkreśla dr Ka-
rol Nawrocki. - Sądzę, że to 
dowód na społeczną akcepta-
cję dla przywracania pamięci 
o bohaterach, których przez 
lata odsuwano w całkowity 
niebyt, bądź na boczne tory 
opowieści o polskiej historii. 
Widzę w tym także potwier-
dzenie akceptacji dla nadawa-

nia właściwych proporcji nar-
racji o dziejach naszego na-
rodu, które uległy poważ-
nemu zachwianiu przez dzie-
sięciolecia uprawiania „poli-
tyki wstydu” i innych skanda-
licznych trendów w tej dzie-
dzinie. Dziękuję za wszystkie 
głosy uczestników plebiscytu. 
Świadomość wyrażonego 
w nich poparcia jest dla mnie 
bardzo ważna - komentuje. 

Dr Karol Nawrocki jest hi-
storykiem, absolwentem Uni-
wersytetu Gdańskiego. 
Od 2009 r. był pracownikiem 
gdańskiego oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej, 
w którym od 2014 r. zajmował 
stanowisko Naczelnika Od-
działowego Biura Edukacji 
Publicznej. Autor i redaktor 
książek oraz artykułów nau-
kowych i publicystycznych 
z zakresu najnowszej historii 
Polski.  

W 2016 r. był pełnomocni-
kiem prezesa IPN ds. pogrzebu 
Danuty Siedzikówny „Inki” 
i Feliksa Selmanowicza „Za-
gończyka”. To również sporto-
wiec, uprawiający m.in. boks 
i futbol, oraz społecznik nagra-
dzanym wieloma odznacze-
niami środowisk kombatan-
ckich i patriotycznych.  
¹

Dr Karol Nawrocki

Ten tytuł zobowiązuje
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Ewelina Oleksy 

ewelina.oleksy@polskapress.pl 

Łukasz Hamadyk, radny mia-
sta Gdańska z ramienia PiS. 
Pierwsze miejsce  w kategorii 
Samorządność i społeczność 
lokalna w Gdańsku.  Nomino-
wany za  aktywność w Radzie 
Miasta i współautorstwo 
pierwszej i jedynej przyjętej 
na sesji uchwały obywatel-
skiej.  

Choć w partii, z ramienia której 
zasiada w Radzie Miasta nie ma 
ostatnio najlepszych notowań, 
to czytelnicy „Dziennika Bałty-
ckiego” byli zgodni co do tego, 
że to właśnie on zasługuje 
na wygraną w plebiscycie 
na Osobowość Roku.  W kate-
gorii Samorządność i społecz-
ność lokalna konkurentów zo-
stawił daleko w tyle. 

Łukasz Hamadyk, bo o nim 
mowa, choć miejskim radnym 
jest pierwszą kadencję, to do-
świadczenie  w załatwianiu 
spraw ważnych dla mieszkań-
ców ma spore. Wcześniej bo-
wiem zajmował się tym jako 
radny dzielnicy Nowy Port. 

Dziś jest jednym z najaktyw-
niejszych miejskich radnych. 

I rekordzistą, jeśli chodzi 
o liczbę złożonych interpelacji. 
Na koncie ma ich bowiem po-
nad 200.  Nie opuszcza też se-
sji. Zasiada w Komisji Sportu 
oraz Komisji Zrównoważonego 
Rozwoju. Ma wykształcenie 
wyższe. Reprezentuje okręg 
wyborczy nr 1. - Jest mi nie-
zmiernie miło, że po raz trzeci  
byłem nominowany,  a teraz 
spotkałem się z takim popar-
ciem  w plebiscycie, że zwycię-
żyłem w najważniejszej dla 
mnie kategorii. Cieszę się tym 
bardziej , że nominowany zo-
stałem za współautorstwo 
pierwszej i jedynej w Gdańsku 
przyjętej uchwały obywatel-
skiej - mówi Łukasz Hamadyk. 

O jego interwencjach regu-
larnie piszemy na łamach ga-
zety, bo często przynoszą na-
macalne efekty, czyli po prostu 
są skuteczne.  

- Warto być sobą, to dla mnie 
najważniejsze. Czasami przy-
chodzi mi płacić za to wysoką 
cenę, ale zawsze będę sobą- 
obojętnieje czy w Radzie Mia-
sta, czy nie. Jeśli po kolejnych 
wyborach przyjdzie mi wrócić 
do Rady Dzielnicy Nowy Port, 
z uwagi na pewne zawirowania 
w polityce, to wrócę tam z pod-
niesiona głową i nadal będę 
walczył o lepszą przyszłość dla 

gdańszczan. I będę to robił  po-
nad politycznymi układami- 
mówi Łukasz Hamadyk- Nie 
sztuka myśleć o przyszłej ka-
dencji, ale sztuką jest myśleć 
o przyszłych pokoleniach.  
Ta nagroda w plebiscycie to dla 
mnie  wielki zaszczyt, ale też 
utwierdzenie, że to, co robię 
podoba się mieszkańcom -ko-
mentuje.  

Radny Hamadyk zapo-
wiada, że  po odebraniu na-
grody nie spocznie na laurach. 

 - Natężenia moich działań 
i kontynuacji objętego kie-
runku zarówno  redakcja, jak 
i gdańszczanie mogą być 
pewni. Tytuł Osobowości Roku 
2017 zobowiązuje na zawsze- 
podkreśla Hamadyk. ¹

Łukasz Hamadyk 

Nie boimy się wyzwań
Biznes 
Monika Jankowska 

m.jankowska@prasa.gda.pl 

Ewelina Kołoda, prezes Zarzą-
du Nakatomi i Nakatomi LLC, 
zajęła pierwsze miejsce w kate-
gorii Biznes w Gdańsku, nomi-
nowana  za to, że w ciągu trzech 
lat z małej jednoosobowej fir-
my uczyniła przedsiębiorstwo 
zatrudniające 155 osób, jedną 
z najlepszych agencji marketin-
gowych w Europie. 

- Tytuł Osobowość roku 
w Gdańsku, to dla mnie 
ogromne wyróżnienie. Nie by-
łoby to jednak możliwe, bez 
ciężkiej pracy całego zespołu. 
Zwycięstwo w tak prestiżowym 
plebiscycie organizowanym 
przez „Dziennik Bałtycki”, to 
nobilitacja, dzięki której bę-
dziemy jeszcze ciężej pracować, 
aby w kolejnych latach 
Nakatomi stało się największą 
agencją w Europie - mówi nasza 
laureatka, Ewelina Kołoda. Do-
daje, że plebiscyt „Osobowość 
Roku 2017“ traktuje w sposób 
wyjątkowy. - To właśnie głosy 
naszych klientów, osób związa-
nych z Nakatomi pozwoliły mi 
zwyciężyć w kategorii Biznes. To 
wspaniałe dziewczyny, które ze 
mną pracują, tak naprawdę to 
one są wygranymi, niewiele 

zdziałałabym bez ich uporu, kre-
atywności i idealnej pracy w gru-
pie.  

Ewelina Kołoda - dziś prezes 
zarządu Nakatomi Sp. z o.o. oraz 
Nakatomi  LLC jest absolwentką 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
inżynierem budownictwa.  Jed-
nak ścieżka jej kariery od po-
czątku związana była z branżą 
reklamową. Zaraz po studiach 
założyła Nakatomi, gdzie 
do dnia dzisiejszego wprowadza 
unikatowe wzorce zarządzania 
zespołem w myśl zasad „firmy 
turkusowej“. 

Oprócz tytułu Osobowość 
Roku, Ewelina Kołoda jest zdo-
bywczynią nagród w konkursie 
Gdańsk Miasto Przedsiębior-
czych, Lwice Biznesu 
i Mikroprzędsiębiorca Roku 
Fundacji Kronenberga. 

Nakatomi LLC to agencja 
tworząca kampanie reklamowe 
przede wszystkim w mediach 
społecznościowych. Wystarto-
wała  z poziomu „zero”, a dziś 
ma sześć biur: po jednym 
w Warszawie i Londynie, dwa 
w Gdańsku i dwa w USA – w No-
wym Jorku i Los Angeles. 

Nakatomi zatrudnia osoby, 
które chcą się rozwijać, nie boją 
się nowych wyzwań i są samo-
dzielne albo mogą się takimi 
szybko stać. Nie jest istotne, ja-
kie skończyły studia ani ich do-

tychczasowe doświadczenie. 
Wiek też nie gra roli. Natomiast 
konieczny jest uśmiech, ponie-
waż zjednuje klientów, popra-
wia atmosferę w biurze, co-
dzienność czyni lepszą, i znajo-
mość choć jednego języka ob-
cego, gdyż firma aż 95 proc. 
kampanii swoich klientów pro-
wadzi za granicą. W Nakatomi 
ogromne znaczenie ma kilku-
miesięczny staż dla nowicjuszy, 
po którym pracownikowi przy-
dziela się klientów i projekty .  

Zawodowo pani Ewelina jest 
perfekcjonistką na każdym 
polu, wżyciu prywatnym zaś 
miłośniczką psów i wycieczek 
w odległe zakątki świata. Jej ce-
lem jest zbudowanie z Nakatomi 
największej agencji marketingo-
wej na świecie. ¹

Ewelina Kołoda 
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Jedna nagroda dla wielu
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Piotr Kallalas 

piotr.kallalas@kuriergdynski..eu 

Radosław Daruk jest preze-
sem Zarządu Fundacji FLY, 
która od kilku lat zajmuje się 
aktywizacją ludzi wykluczo-
nych społecznie. Zwyciężył 
w plebiscycie Osobowość Ro-
ku Gdyni 2017 w kategorii 
Działalność społeczna i chary-
tatywna. W konkursie została 
wyróżniona jego działalność 
na rzecz  seniorów i młodzieży 
z niezamożnych rodzin. 

- Na pewno nominacja nie jest 
ukoronowaniem dotychczaso-
wej pracy, bo myślę, że 
wszystko jeszcze przed nami. 
Cieszę się jednak, że nasza dzia-
łalność została dostrzeżona. 
Kategoria Działalność spo-
łeczna i charytatywna to 
pewna osobliwość, ponieważ 
jest to nagroda, za którą zawsze 
stoi grupa ludzi. Wymienia się 
jedną osobę, ale potrzebny jest 
zespół. U nas jest tak samo. - 
podkreśla Radosław Daruk, 
który zanim związał się z orga-
nizacjami pozarządowymi, 
pracował przez 13 lat jako nau-
czyciel, z wykształcenia jest bo-
wiem pedagogiem. 

Fundacja Fly została zało-
żona w 2012 roku i u swoich za-
łożeń miała działać na rzecz 
osób wykluczonych społecz-
nie. Początki inicjatywy kon-
centrowały się na pomocy se-
niorom i opierały się o działal-
ność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Z czasem koncepcja 
rozwijała się i rozrastała.  

Dzisiejsze biuro tętni ży-
ciem i gromadzi wielką liczbę 
uczestników warsztatów, za-
jęć i prelekcji - nie tylko 
w wieku senioralnym.  Rado-
sław Daruk podkreśla, że no-
minacja, a także duża liczba 
głosów, to wielka promocja 
projektu, który każdego ty-
godnia aktywizuje lokalną 
społeczność. Fundacja organi-

zuje wydarzenia dla seniorów 
o bardzo szerokim spektrum 
tematycznym. Są to zarówno 
spotkania kulturalne, eduka-
cyjne czy związane z aktyw-
nością fizyczną. Każdego ty-
godnia w zajęciach ruchowych 
bierze udział 800 osób. Projekt 
nie byłby możliwy do zrealizo-
wania gdyby nie pasjonaci, 
którzy  współpracują z funda-
cją. Obok stałych pracowni-
ków  funkcjonuje tutaj około 
130 wolontariuszy.  

 Oprócz działalności kie-
rowniczej w zarządzie, laureat 
nagrody pracuje jako wolonta-
riusz  i organizuje różnego ro-
dzaju zajęcia. Wśród nich 
można wymienić warsztaty 
komputerowe czy z podstaw 
fotografii cyfrowej. Fotografia, 
obok gry na gitarze, jest 
zresztą jedną z największych 
pasji Radosława Daruka. Jak 
sam przyznaje, praca którą 
wykonuje i miejsce, w jakim 
się obecnie znalazł, zawdzię-
cza w jakimś stopniu również 
harcerstwu, które wykształto-
wało pewną zaradność i po-
mysłowość. Pasje, zaintereso-
wania  i doświadczenia napę-
dzają obecną aktywność, co 
jak widać udziela się także 
wielu gdynianom.   
¹

Radosław Daruk 

Niemożliwe nie istnieje
Samorządność  
 i  społeczność lokalna  
Justyna Degórska 

justyna.degorska@kuriergdynski.eu 

 Jakub Ubych, przewodniczą-
cy Zarządu Rady Dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino za  cel po-
stawił sobie integrację miesz-
kańców nowo powstającej 
dzielnicy.  I wychodzi mu to  
świetnie. 

W przypadku Jakuba Ubycha 
doskonale sprawdza się powie-
dzenie, że „niemożliwe nie ist-
nieje”.  Często, gdy przedstawia 
swoje pomysły, wielu począt-
kowo kręci głowami i twierdzi,   
że nie da się ich zrealizować.  
Mija jednak kilka miesięcy i  ini-
cjatywy Jakuba Ubycha nabie-
rają konkretnych kształtów. 

Tak było choćby w przy-
padku zakrojonej na szeroką 
skalę ankiety komunikacyjnej 
wśród mieszkańców Chwarzna 
- Wiczlina. Odpowiedziało 
na nią około tysiąca osób i tak 
powstała mapa zmian w komu-
nikacji miejskiej, które zachęci-
łyby mieszkańców do rezygna-
cji z samochodów na rzecz au-
tobusów.  

Zakres zmian był jednak tak 
duży, że sporo osób twierdziło, 
że zrealizować się ich nie da. 

A jednak. Niespełna rok później 
gros propozycji wprowadzić się 
udało - od tych najprostszych, 
jak statusy przystanków, czy 
dopasowanie kursów autobu-
sów do godzin zajęć lekcyj-
nych, po wprowadzenie w głąb 
dzielnicy linii „K” oraz zmiany 
trasy linii „147”. To ostatnie wy-
magało między innymi posze-
rzenia dwóch ulic. Ubych prze-
konał do tego dewelopera. 

To jednak tylko jeden 
z wielu przykładów.  Jako 
pierwszy w Gdyni wprowadził 
w szkołach na terenie dzielnicy 
system elektronicznej kontroli 
wejść do placówek, korzystania 
ze stołówek i biblioteki. Teraz 
pomysł kopiują inni.  Rada 
Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino 
jest też pierwszą w Trójmieście, 
która uruchomiła dla miesz-
kańców specjalny newsletter 
o informacjach i wydarzeniach 
z dzielnicy.  Inicjatywa spotkała 
się z gorącym przyjęciem - 
w ciągu raptem kilku dni chęć 
otrzymywania newslettera wy-
raziło ponad tysiąc osób. 

 - Integracja mieszkańców to 
cel, jaki sobie postawiliśmy 
i który staramy się realizować - 
mówi Jakub Ubych. - Wyróż-
nienie przyznawane jest 
wprawdzie jednej osobie, ale 
traktuję je jako nagrodę dla 

wszystkich, którzy się w naszą, 
Rady Dzielnicy Chwarzno - 
Wiczlino  pracę angażują i pra-
cują nad tym, aby nasze pomy-
sły nabierały realnych kształ-
tów - dodaje. 

Jakub Ubych to społecznik 
z zamiłowania. Udziela się 
m.in. w stowarzyszeniu In 
Gremio oraz Społecznych To-
warzystwie Oświatowym.   

- Bycie radnym to nie za-
wód, ani praca na etat, a prze-
konanie, że pomysłami i dzia-
łaniami, również tymi co-
dziennymi,  można zrobić coś 
dobrego dla miasta i i osób 
w nim mieszkających - pisze 
na swojej stronie nternetowej 
Ubych.  
¹

Jakub Ubych
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To wygrana wielu osób
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Ewa Andruszkiewicz 

ewa.andruszkiewicz@polskapress.pl 

Dzięki niemu idea budowy 
pomnika prof. Władysława 
Bartoszewskiego w Sopocie 
nabrała realnego kształtu. 
W kategorii Działalność spo-
łeczna i charytatywna zasz-
czytne pierwsze miejsce zajął 
w kurorcie Krzysztof Kolarz. 

Choć w rozmowie z nami za-
znacza, że nagroda w plebiscy-
cie Osobowość Roku Sopotu 
2017 należy się wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do tego, 
że pomnik prof. Władysława 
Bartoszewskiego stanie w So-
pocie już wkrótce, to właśnie 
za sprawą Krzysztofa Kolarza - 
przewodniczącego Komitetu 
Społecznego Budowy Pom-
nika, idea mogła przerodzić się 
w czyn. Nominacja w plebiscy-
cie „Dziennika Bałtyckiego” 
miała uhonorować zaangażo-
wanie, upór i cierpliwość pana 
Krzysztofa w dążeniu do zrea-
lizowania celu. 

- Sam plebiscyt oceniam 
bardzo pozytywnie i wiele osób 
zasłużenie zostało w nim na-
grodzonych. Mam natomiast 
mieszane uczucia, jeśli chodzi 

o moją osobę, bo w kwestii bu-
dowy pomnika jesteśmy na ra-
zie w połowie drogi. Opraco-
wujemy w tej chwili regulamin 
komisji konkursowej. Konkurs 
na projekt pomnika chcemy 
ogłosić jak najszybciej - mówi 
Krzysztof Kolarz i dodaje, że 
z wygranej się cieszy, ale to za-
sługa wielu osób. - Sam nie zro-
biłbym niczego, bez wsparcia 
ludzi, którzy w całą ideę się za-
angażowali. Nie chodzi tylko 
o członków komitetu, ale też 
przyjaciół, którzy wraz ze mną 
zbierali podpisy i sopockich 
radnych, którzy głosowali „za” 
postawieniem pomnika w So-
pocie. Chciałbym w tym miej-
scu także podziękować wszyst-
kim sopocianom, którzy tak 

chętnie podpisywali się na li-
stach i tym, którzy nie mieli 
okazji złożyć podpisu, ale po-
pierają nasz projekt - dodaje. 

Pan Krzysztof ma także na-
dzieję, że dzięki wygranej 
w plebiscycie inicjatywa bu-
dowy pomnika prof. Włady-
sława Bartoszewskiego w So-
pocie nabierze jeszcze więk-
szego rozgłosu i zyska poparcie 
wśród szerszej publiczności. 

- Przy najbliższej okazji będę 
chciał wystawić otrzymaną sta-
tuetkę na licytację. Uzyskana 
w ten sposób kwota zasili konto 
budowy pomnika. Dyplom zo-
stawię sobie natomiast na pa-
miątkę - podsumowuje Krzysz-
tof Kolarz. 

Przypomnijmy, że decyzja 
o wzniesieniu monumentu ku 
pamięci prof. Władysława 
Bartoszewskiego zapadła na se-
sji Rady Miasta w grudniu 2017 
roku. Wybrana została już także 
przyszła lokalizacja pomnika, 
będą to okolice sopockiego 
dworca. Inicjatywę poparło po-
nad tysiąc mieszkańców So-
potu i blisko 2 tys. osób spoza 
kurortu. Od samego początku 
gorącym orędownikiem całej 
idei był także prezydent Jacek 
Karnowski, a także znani ze 
świata polityki, kultury i me-
diów.

Krzysztof Kolarz

Dziękuję całej redakcji
Kultura 
Ewa Andruszkiewicz 

ewa.andruszkiewicz@polskapress.pl 

Dyrygent, założyciel i dyrek-
tor artystyczny Polskiej Fil-
harmonii Kameralnej Sopot. 
A od teraz także laureat w ple-
biscycie „Dziennika Bałtyckie-
go”. Wojciech Rajski został no-
minowany za znakomity jubi-
leuszowy rok prowadzonej or-
kiestry i w kategorii Kultura 
zajął najwyższe, pierwsze 
miejsce w Sopocie. 

- Ta nagroda jest dla mnie 
ogromnym wyróżnieniem. 
Bardzo się z niej cieszę i jest mi 
niezmiernie miło. Chciałbym 
w tym miejscu podziękować 
„Dziennikowi Bałtyckiemu” 
za zorganizowanie plebiscytu, 
oby więcej takich akcji - mówi 
w rozmowie z nami Wojciech 
Rajski i dodaje, że zwycięstwo 
traktuje nie tylko jako nagrodę 
dla siebie, ale i całej orkiestry 
oraz dla wszystkich nomino-
wanych z Sopotu. - Powinni-
śmy się nią podzielić, ponieważ 
w Sopocie dzieje się dużo do-
brego w dziedzinie kultury. 

Wszystko wskazuje na to, że 
przed Polską Filharmonią Ka-
meralną Sopot kolejny, bardzo 
pracowity rok. 

- Już za kilka dni wyjeż-
dżamy na dwa koncerty do Nie-
miec, następnie będziemy kon-
certować w kraju - relacjonuje 
Wojciech Rajski. - Ważnym wy-
darzeniem będzie koncert 
świąteczny, w czasie którego 
abp Sławoj Leszek Głódź będzie 
czytał Pismo Święte, a my do-
damy do tego muzykę. 
W kwietniu zaplanowany 
mamy też koncert poświęcony 
pamięci ks. Jana Kaczkow-
skiego, a w maju występować 
będziemy na festiwalu w Gdań-
sku - dodaje. 

Równie aktywnie i atrakcyj-
nie zapowiada się program or-
kiestry na okres wakacji. Już 
w sierpniu czeka nas kolejna 
edycja festiwalu Sopot Classic. 

- Punktem kulminacyjnym 
na inauguracji festiwalu będzie 
występ Piotra Beczały - na-
szego czołowego tenora. W cza-
sie festiwalu będzie też koncert 
francuski, dwa koncerty kame-
ralne, Koncert Barokowy i Kon-
cert Muzyki Polskiej - kontynu-
uje Wojciech Rajski. 

Tuż po wakacjach Polska 
Filharmonia Kameralna Sopot 
zagra koncert z okazji rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, 
organizowany wspólnie z mu-
zeum w Gdańsku. Później or-
kiestra pojedzie do Filharmonii 

Narodowej do Warszawy na fe-
stiwal państwa Pendereckich. 

- W planach mamy też 
do nagrania jedną lub dwie 
płyty. Każdego roku je nagry-
wamy, mamy ich już ponad 70. 
Program nie jest jednak jeszcze 
dopięty, więc nie chcę zdradzać 
szczegółów - podsumowuje 
Wojciech Rajski. 

W 2010 roku Wojciech Raj-
ski odebrał tytuł profesora z rąk 
prezydenta RP. W czasie swojej 
wieloletniej kariery, otrzymał 
liczne wyróżnienia i odznacze-
nia, m.in. Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski (2002), 
Srebrny Medal Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis (2005) czy Po-
morską Nagrodę Artystyczną 
(2008).

Wojciech Rajski

Czuję się doceniony 
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Ewa Andruszkiewicz 

ewa.andruszkiewicz@polskapress.pl 

Radny Platformy Sopocian 
i kapitan Trefla Sopot. Nomi-
nowany za działalność 
na rzecz popularyzacji sportu 
i aktywności fizycznej wśród 
sopockiej młodzieży. Pierw-
sze miejsce w kategorii Samo-
rządność i społeczność lokal-
na w Sopocie wywalczył Mar-
cin Stefański. 

Charytatywny skok z mola 
do wody, wspólne granie w ko-
sza z sopocką młodzieżą czy 
wizyty w trójmiejskich domach 
dziecka i placówkach opiekuń-
czych - to zaledwie część dzia-
łań, podejmowanych przez 
radnego Platformy Sopocian 
i zarazem kapitana Trefla Sopot 
- Marcina Stefańskiego na rzecz 
lokalnej społeczności. W plebi-
scycie „Dziennika Bałtyckiego” 
został nominowany m.in. za or-
ganizację akcji, mających 
na celu popularyzację sportu 
i aktywności fizycznej wśród 
sopockiej młodzieży. 

- Już sama nominacja nie-
zwykle mnie ucieszyła. Cieszę 
się, że zostałem doceniony 
przez redakcję „Dziennika Bał-
tyckiego”, a następnie także 

przez Czytelników, mieszkań-
ców Sopotu. Sama wygrana to 
wisienka na torcie - mówi w ro-
zmowie z nami Marcin 
Stefański. - Uczucie, że ktoś do-
cenia twoją pracę, zawsze jest 
bardzo miłe - dodaje. 

Zarówno sopocianie, jak 
i wszyscy fani koszykarskiego 
talentu naszego laureata, nie 
mają wątpliwości, że na zwy-
cięstwo w plebiscycie zasłużył 
jak mało kto.  

- Dobrych ludzi poznaje się 
po czynach, brawo Marcin! - pi-
sze na facebookowym profilu 
pan Andrzej z Sopotu. 

Pozytywnych komentarzy 
jest znacznie więcej. - Wielkie 
gratulacje, w pełni zasłużony 
tytuł - twierdzi pan Marek. 

- Oby więcej było ludzi z tak 
wielkim sercem w samorzą-
dach. Gratuluję, Marcin - do-
daje pani Agnieszka. 

„Jesteś wielki! W przenośni 
i dosłownie!” - to z kolei ko-
mentarz samego prezydenta 
kurortu, Jacka Karnowskiego. 

W rozmowie z nami kapitan 
Trefla Sopot zapewnia, że 
swoje sportowe działania 
na rzecz sopockiej młodzieży 
będzie nie tylko kontynuował, 
ale i dalej rozwijał. - Wygrana 
w plebiscycie jeszcze bardziej 
mobilizuje mnie do ciężkiej 
pracy, do realizowania nowych, 

ciekawych pomysłów. Oprócz 
akcji, które organizowałem 
do tej pory i które w jakiś spo-
sób wpisały się już w kalendarz 
sopockich wydarzeń, będę my-
ślał nad nowymi wyzwaniami 
- zapowiada Marcin Stefański. 

Radny Platformy Sopocian 
może pochwalić się także bar-
dzo aktywnym udziałem 
w Sopockim Budżecie Obywa-
telskim. Przy okazji każdej edy-
cji zgłasza swoje projekty, które 
później zyskują szerokie popar-
cie wśród mieszkańców. 

- Cieszę się, że za sprawą 
Sopockiego BO, przy Dworku 
Admirał powstało piękne boi-
sko sportowe. W tym samym 
parku rozbudowany został plac 
zabaw dla dzieci o duży zamek 
- dodaje Marcin Stefański.

Marcin Stefański

Budujemy przyszłość
Biznes 
Ewa Andruszkiewicz 

ewa.andruszkiewicz@polskapress.pl 

Mówią, że „budują przysz-
łość”. Na rynku funkcjonują 
nieprzerwanie od 1991 roku. 
Przez ten czas stali się praw-
dziwą potęgą. Chodzi o przed-
stawicieli Grupy NDI, której 
prezes - Jerzy Gajewski, zajął 
w kategorii Biznes w Sopocie 
najwyższe, pierwsze miejsce. 

Do plebiscytu „Dziennika Bał-
tyckiego” Osobowość Roku So-
potu 2017 Jerzy Gajewski, pre-
zes Grupy NDI SA, został nomi-
nowany za budowlane osiąg-
nięcia, docenione licznymi na-
grodami oraz za mecenat kul-
tury. Grupa NDI SA została uho-
norowana tytułem Mecenasa 
Kultury Sopotu 2017 - za dzia-
łania wspierające rozwój kul-
tury w Sopocie, a w szczegól-
ności za sponsorowanie Mię-
dzynarodowego Festiwalu NDI 
Sopot Classic. 

Grupę NDI tworzą spółki 
specjalizujące się w organizacji 
i realizacji projektów inwesty-
cyjnych w obszarze budowni-
ctwa, energetyki oraz hydro-
techniki. Podstawę działalności 
spółki stanowi budownictwo: 
kubaturowe oraz infrastruktu-
ralne – w tym także projekty hy-

drotechniczne. Z powodze-
niem firma działa zarówno 
na rynku zamówień publicz-
nych, jak i prywatnych. NDI 
kreuje także własne projekty 
inwestycyjne, w których inwe-
storami są spółki celowe wcho-
dzące w skład Grupy. 

Ale to nie wszystko. Przez 
redakcję i Czytelników „Dzien-
nika Bałtyckiego” prezes Jerzy 
Gajewski został doceniony już 
nie po raz pierwszy. W 2011 
roku zdobył tytuł najlepszego 
menedżera na Pomorzu. 

- Po latach doświadczeń 
wiem, że praca jest tylko wtedy 
dobrze wykonana, jeśli ktoś, 
kto ją wykonuje, czerpie z niej 
przyjemność - mówił wówczas 
na naszych łamach Jerzy 
Gajewski. - Biznes to przede 
wszystkim praca. Oczywiście, 
kiedy człowiek czemuś prze-
wodzi, kiedy czymś kieruje 
i ma przyjemność w wytycza-
niu celów, to jest frajda. Ale 
przy tej frajdzie mamy także 
odpowiedzialność. I koło się za-
myka. Biznes nie różni się jed-
nak od wielu innych zajęć. Tyle 
że tu się wszystko najczęściej 
robi na własny rachunek. W tej 
chwili to już nawet nie ja, tylko 
żona zarządza operacyjnie 
firmą. I szczerze mówiąc, robi 
to znacznie lepiej ode mnie. Bo 
ja nie mam serca do szczegó-

łów. Mam za to serce do two-
rzenia zespołu - dodawał. 

Choć NDI działa na terenie 
całego kraju, siedziba firmy 
mieści się w Sopocie i - jak przy-
znaje jej prezes - to właśnie 
w nadmorskim kurorcie jest za-
korzeniona. W dorobku spółki 
wymienić należy przede 
wszystkim przebudowę cen-
trum miasta, w tym m.in. 
Domu Zdrojowego. 

Wśród zrealizowanych 
przez Grupę NDI projektów wy-
różnić należy projekt infra-
strukturalny – autostradę A1, 
projekty deweloperskie – Cen-
trum Haffnera w Sopocie oraz 
Sheraton Poznań Hotel, a także 
projekty mieszkaniowe – Apar-
tamenty przy Plaży na granicy 
Gdańska i Sopotu.

Jerzy Gajewski
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Dla mnie to nie praca
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Tomasz Modzelewski 

t.modzelewski@prasa.gda.pl 

Renata Grzesiak od ponad 
dziesięciu lat prowadzi 
Rumski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, i choć poświęca te-
mu zajęciu wiele swojego cza-
su, nie traktuje tego  zajęcia ja-
ko pracę, ale raczej jako przy-
jemność. 

- Wszystko zaczęło się kilkanaś-
cie lat temu, w 2004 roku z ini-
cjatywy profesora Edmunda 
Wittbrodta, który raz w mie-
siącu zapraszał do Rumi 
na okazjonalne wykłady różne 
osoby, Elżbiety Rogali - 
Kończak oraz Iwony Roma-
nowskiej - wspomina Renata 
Grzesiak. - Ale uniwersytet nie 
mógł istnieć przy Urzędzie 
Miejskim, więc w 2007 roku 
powstało stowarzyszenie, 
a w lutym 2008 RUTW został 
zarejestrowany w KRS.  

Od samego początku tej 
działalności prezesem uniwer-
sytetu jest właśnie Renata 
Grzesiak, która czasu, jaki musi 
poświęcać temu zajęciu... nie 
liczy.  

- Nie oceniam tego jako ty-
powej pracy, ponieważ spędza-

nie czasu z innymi ludźmi to 
dla mnie przyjemność - mówi 
Renata Grzesiak. - Z proble-
mami, które czasem wystę-
pują, radzimy sobie. Widzimy 
przychylność wobec naszej 
działalności ze strony Urzędu 
Miasta Rumi, otrzymujemy do-
tacje. Staramy się również 
o pieniądze zewnętrzne. Nieg-
dyś je otrzymywaliśmy, teraz 
już nie, ale i tak jest ok.  

Panią prezes Rumskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
można spotkać w Miejskim 
Domu Kultury, gdzie RUTW re-
gularnie dyżuruje, ale kolejną 
część pracy Renata Grzesiak 
wykonuje w domu.  

- Mamy trwające dwie go-
dziny dyżury, podczas których 

ktoś może przyjść zapisać się 
na zajęcia, czy nawet porozma-
wiać, ale poza MDK również 
pracuję na rzecz uniwersytetu 
i poświęcam temu zajęciu swój 
czas o różnych porach - przy-
znaje Renata Grzesiak.  

Mimo tego obciążenia Re-
nata Grzesiak nie zamierza nic 
zmieniać.  

- Cały czas działamy i bę-
dziemy robić to dalej - zapo-
wiada prezes Rumskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. - 
Przychodzą do nas nowe osoby, 
które dowiedziały się o zaję-
ciach i bardzo się cieszę z tego 
powodu.  

Tymczasem właśnie trwają 
zapisy na wiosenny semestr za-
jęć w Rumi (chętnych jest już 
ponad 200 osób).  

- Naszą wiodącą działalnoś-
cią są bardzo zróżnicowane wy-
kłady - tłumaczy Renata 
Grzesiak. - Prowadzący te zaję-
cia przyjeżdżają do RUTW 
z różnych trójmiejskich uczelni. 
Sami studenci też mają swoje 
sugestie, do realizacji których 
oczywiście się skłaniamy. 
Oprócz tego mamy kilkanaście 
różnorodnych warsztatów, 
w tym zajęcia z języków obcych 
oraz gimnastykę. Oprócz tego 
też zespoły muzyczny i tea-
tralny. 

Renata Grzesiak
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Muzyczne spotkania
Kultura 
Tomasz Modzelewski 

t.modzelewski@prasa.gda.pl 

Pochodzący z Rumi Marek 
Gerwatowski jest obecnie ar-
tystą Opery Krakowskiej. To 
jednocześnie pomysłodawca 
i dyrektor artystyczny Rum-
skich Spotkań Muzycznych.  

Muzyka i śpiew były jego pasją 
już od dziecka. Jeszcze chodząc 
do szkoły podstawowej dał się 
poznać rumskiej publiczności 
podczas licznych występów. 
Uczęszczał też na zajęcia mu-
zyczne Grażyny Pierzgalskiej 
w MDK Rumia.  

- Do tej pory zdanie pani 
profesor jest dla mnie bardzo 
ważne - mówi Marek 
Gerwatowski. 

W czasie studiów współpra-
cował m.in. z Teatrem Muzycz-
nym w Gdyni i wziął udział 
w Festiwalu Sztuki Tutejszej 
TUTART w Gdańsku, na który 
stworzył autorski projekt „Od 
Wiednia do Broadwayu, czyli 
muzyka filmowa na klasyczną 
nutę”. Oprócz tego uczestni-
czył w Zamkowym Festiwalu 
Operowym w Schwerinie orga-
nizowanym przez Meklembur-
ski Teatr Państwowy,  Bydgo-
skim Festiwalu Operowym 

Opery Nova, Festiwalu im. Jana 
Kiepury w Krynicy Zdrój oraz 
Annum Festiwal - Festiwal mu-
zyki dawnej. 

- Myślę, że mój udział w tych 
wydarzenia sprawił, że  zdecy-
dowałem się na stworzenie cze-
goś, o czym od dawna marzy-
łem jako artysta operowy i ro-
dowity rumianin, czyli Rum-
skich Spotkań Muzycznych, 
w ramach których odbywają się 
występy z okazji urodzin mia-
sta oraz za oraz koncerty mu-
zyki klasycznej przeznaczone 
dla dzieci i młodzieży. Pierwszy 
z nich odbył się w 2012 roku - 
mówi Marek Gerwatowski.  

W repertuarze znajduje się 
szeroko pojętą muzyka kla-
syczna, opera, operetka, musi-
cal czy nawet muzyka filmowa, 
ale zawsze w nowych aranża-
cjach.  

- Staram się tak dobierać re-
pertuar, aby publiczność 
oprócz tych najbardziej zna-
nych kompozycji mogła usły-
szeć również mniej znane 
dzieła - opowiada Marek 
Gerwatowski. - Na koncerty 
przychodzi wiele znajomych 
mi osób, koleżanki, koledzy, 
dawni pedagodzy czy sąsiedzi. 
To zawsze bardzo miłe spotka-
nie, ponieważ jestem mocno 
związany z Rumią. Lubię tutaj 

wracać  i dzielić się tym, co 
mnie w muzyce spotyka. 

Plany na przyszłość naszego 
laureata to przede wszystkim  
śpiewać, koncertować i praco-
wać dalej w zawodzie śpiewaka 
operowego.  

- Oraz cały czas kształcić 
swój warsztat wokalny i organi-
zować wydarzenia kulturalne, 
a przede wszystkim Rumskie 
Spotkania Muzyczne - dodaje 
Marek Gerwatowski. - Nie wy-
obrażam sobie, abym mógł ro-
bić coś innego niż śpiewać 
i przestać zarażać muzyką kla-
syczną inne osoby, tak jak sta-
ram się obecnie czynić poprzez 
przez koncerty organizowane 
w ramach spotkań muzycz-
nych.

Marek Gerwatowski 

F
O

T.
 M

. 
G

E
R

W
A

T
O

W
S

K
IE

G
O

Ze sportu do samorządu
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Tomasz Modzelewski 

t.modzelewski@prasa.gda.pl 

Michał Pasieczny jeszcze kilka 
lat temu był znany głównie 
z działalności sportowej. Zo-
stał radnym, następnie prze-
wodniczącym Rady Miejskiej, 
a w ostatnich wyborach 
mieszkańcy wybrali go na bur-
mistrza Rumi.  

- W 1996 roku, kiedy byłem 
w klasie maturalnej, mój sąsiad 
namówił mnie, aby dołączyć 
do powstającej wtedy sekcji 
rugby w gdyńskiej Arce. Cięż-
kie treningi, wyrabiające 
przede wszystkim charakter, 
pokonywanie własnych sła-
bości i rezygnacja z propozycji 
rówieśników, aby inaczej spę-
dzać czas, spowodowały, że 
po latach gry zdobyliśmy jeden 
brązowy medal, trzy wicemi-
strzostwa, a w końcu uprag-
nione mistrzostwo Polski 
w 2004 roku. To było spełnie-
nie moich marzeń - opowiadał 
kilka lat temu na łamach 
„Dziennika Bałtyckiego” bur-
mistrz Rumi. 

Startując w ostatnich wybo-
rach samorządowych także za-
łożył sobie ambitny plan. Co 
udało się dotychczas zrealizo-

wać mówił podczas niedawnej 
konferencji prasowej. Miasto 
opublikowało też folder podsu-
mowujący ostatnie 3 lata i po-
kazujący, jak dynamicznie 
zmienia się Rumia.  

Według danych UM, w ciągu 
tych lat udało się zdobyć ponad 
56 mln zł na rozwój infrastruk-
tury, walkę ze smogiem, rewi-
talizację miasta, działania pro-
ekologiczne oraz edukację naj-
młodszych. 

- Te fundusze realnie zmie-
niają nasze miasto i podnoszą 
komfort życia wszystkich ru-
mian - mówi burmistrz miasta. 
- Od początku kadencji bardzo 
dużą wagę przywiązujemy 
do aktywizacji i komunikacji 
z mieszkańcami, mocną stroną 
jest ścisła współpraca, co przy-
nosi wymierne efekty.  

Jak dodaje, wielokrotnie 
przekonał się, że wspólne dzia-
łanie przynosi duże oszczęd-
ności oraz możliwość wykorzy-
stania dobrych praktyk. A już 
jakiś czas temu stwierdził, że 
„trzeba koniecznie wprowadzić 
nowoczesny sposób zarządza-
nia w rumskim magistracie 
na miarę XXI wieku, czego nie-
stety od lat brakuje, i wykorzy-
stać potencjał gospodarczy 
Rumi, czym znacznie popra-
wimy budżet miasta, który jest 
wręcz mizerny w porównaniu 

z innymi, podobnej wielkości 
gminami”. 

Obecny budżet Rumi po raz 
pierwszy przekroczył kwotę 
200 milionów złotych.  

W tym roku Rumia wprowa-
dza też darmową komunikację 
dla dzieci i młodzieży, co ma 
być kolejnym krokiem do po-
prawy jakości życia w mieście. 

– Data 1 czerwca jest symbo-
liczna, ponieważ to prezent dla 
najmłodszych mieszkańców 
z okazji Dnia Dziecka – podkre-
śla burmistrz Rumi Michał Pa-
sieczny. – Aktualnie kończymy 
dopracowywanie wszelkich za-
sad, na jakich dzieci i młodzież 
zostanie zwolniona z opłat 
za przejazdy autobusowe. 
Chcemy, aby były to możliwie 
najkorzystniejsze warunki. 

Michał Pasieczny

F
O

T.
 T

O
M

A
S

Z
 M

O
D

Z
E

L
E

W
S

K
I

Wspieramy inicjatywy
Biznes 
Tomasz Modzelewski 

t.modzelewski@prasa.gda.pl 

Joanna Wandtke jest wicepre-
zesem zarządu Banku Spół-
dzielczego Rumia, w którym 
pełni funkcję osoby nadzoru-
jącej pion handlowy tej insty-
tucji. 

Została nominowana za udzie-
lanie wsparcia osobom z terenu 
Rumi oraz organizowanie spot-
kań, a także szkoleń.  

- Było to dla mnie ogromne 
zaskoczenie, niemniej cieszy 
mnie fakt, że wysiłek, jaki 
wkładamy my pracownicy 
banku w realizację naszych ce-
lów na co dzień jest dostrze-
gany i doceniany przez naszych 
klientów oraz mieszkańców 
Rumi i okolic - mówi Joanna 
Wandtke. 

Z Bankiem Spółdzielczym 
Rumia jest związana już prawie 
dwie dekady, ponieważ od 19 
lat. Stanowisko wiceprezesa za-
rządu zajmuje od 2006 roku, 
wcześniej była związana ze 
sprzedażą i obsługą klientów tej 
instytucji. 

- Nasz bank cieszy się zaufa-
niem mieszkańców, wspiera lo-
kalne inicjatywy oraz przedsię-
biorców - mówi Joanna 
Wandtke. - Prowadzi biznes 

społecznie odpowiedzialny. 
Jest elastyczny, budujący 
trwałe relacje z poszczegól-
nymi klientami. Cyklicznie pro-
wadzimy dla nich szkolenia 
oraz warsztaty.  

Podczas tych pojawiają się 
ciekawe osobowości ze świata 
biznesu oraz nauki, jak np. Ja-
cek Santorski, Jerzy Bralczyk 
czy Tomasz Kammel.  

- Prowadzenie działalności 
biznesowej odpowiedzialnej 
społecznie jest wpisane w mi-
sję naszego banku - tłumaczy 
Joanna Wandtke. - Realizacją 
idei spółdzielczości bankowej 
jest instytucja ciesząca się peł-
nym zaufaniem mieszkańców 
Rumi oraz wspierająca lokalne 
inicjatywy społeczne. Bank 
mając  na uwadze dobro miesz-
kańców, w zeszłym roku 
wsparł między innymi Cen-
trum Integracji Społecznej 
i ufundował wyposażenie gabi-
netu psychologa. Co roku pa-
tronujemy akcjom charytatyw-
nym.   

To nie wszystko, ponieważ 
społeczność bankowa wspiera 
również utalentowaną mło-
dzież uczestniczącą w konkur-
sach, zawodach sportowych 
i festiwalach. 

- Działając zgodnie z naszą 
misją, realizujemy pomysły lu-
dzi, stąd dajemy wsparcie 

wielu lokalnym inicjatywom - 
mówi Joanna Wandtke. - W na-
szych codziennych działaniach 
kierujemy się przyjętymi w or-
ganizacji wartościami. To rela-
cje, zespół, odpowiedzialność, 
aktywność, doskonałość i per-
spektywa. Nowoczesna cen-
trala i dobrze skomunikowane 
z Trójmiastem oddziały, jak 
i konkurencyjna oferta oraz 
wysoka jakość obsługi są doce-
niane zarówno przez klientów, 
jaki i instytucje certyfikujące.  

Efektem było m.in. przyzna-
nie godła „Bank Spółdzielczy 
Roku 2015” przez Centralne 
Biuro Certyfikacji Krajowej oraz 
nagroda przekazana za promo-
wanie odpowiedzialnego spo-
łecznie podejścia do prowadze-
nia działalności biznesowej.

Joanna Wandtke
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LAUREACI/POWIAT BYTOWSKI

Kaszuba z krwi i kości 
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Dominik Radecki 

dominik.radecki@polskapress.pl 

Zbigniew Talewski, prezes 
fundacji Naji Goche  w katego-
rii Działalność społeczna i cha-
rytatywna zajął pierwsze 
miejsce w powiecie. Nomino-
wany został za działalność 
na rzecz kaszubszczyzny. 

Nie ma miesiąca, aby o Zbignie-
wie Talewskim nie było głośno. 
Prezes Naji Goche co rusz upa-
miętnia osoby, które w swoim 
życiu przyczyniły się do roz-
woju Gochów. Jest również au-
torem licznych artykułów 
na temat Kaszubów. W tym 
roku   brał udział w uroczystoś-
ciach patriotycznych w Boro-
wym Młynie z okazji święta 
miejscowej szkoły i jej patrona 
księdza Bernarda Gończa. Była 
to również okazja do przypom-
nienia rocznicy tzw. wojny pa-
likowej, jaka miała miejsce 
na pograniczu polsko-niemie-
ckim w 1920 roku. W powiecie 
bytowskim praktycznie żadna 
kaszubska uroczystość nie 
może obyć się bez obecności 
laureata naszego plebiscytu 
Osobowość Roku. Na swojej 
stronie na portalu 

społecznościowym podzięko-
wał za głosy, które oddali 
na niego przyjaciele i czytel-
nicy.  

- Szanowni i drodzy przyja-
ciele, pragnę wam serdecznie 
podziękować za wieloletnie 
wspólne społeczne wysiłki 
na niwie  miłości i fizycznych 
wysiłków na rzecz naszej regio-
nalnej kaszubsko-pomorskiej 
Ojczyzny. Pragnę przede 
wszystkim pięknie podzięko-
wać za poparcie w plebiscycie 
„Dziennika Bałtyckiego”, który 
nominował mnie do wyróżnie-
nia Osobowość Roku 2017 roku 
za działalność społeczną. Dzię-
kuje za każdy oddany głos oraz 
za wszystkie inne gesty i słowa 
ideowego wsparcia, jakie mi 

za pośrednictwem portalu 
społecznościowego przesłaliś-
cie i przesyłacie. To co czuję 
w tym względzie wobec naszej 
wspólnoty, działań na rzecz na-
szej regionalnej tożsamości 
i kultury, pragnę wyrazić 
i skromnie prosząc o tę naszą 
wspólnotę słowami Wielkiego 
Stolema Kaszebizny, Aleksan-
dra Majkowskiego, że: „Zrze-
szonych (w idei ) nikt nie zła-
mie” – komentował laureat na-
szego plebiscytu, 

Jednak to nie jedyne tego-
roczne wyróżnienie Zbigniewa 
Talewskiego.  17 stycznia kole-
gium i zespół miesięcznika 
„Pomerania” przyznała panu 
Zbigniewowi wyróżnienie - 
Skrę Ormuzdową 2017 za ut-
rwalanie pamięci o przeszłości 
Kaszub.  - Skry Ormuzdowe są 
przyznawane od 1985 r. – 
za szerzenie wartości zasługu-
jących na publiczne uznanie, 
pasje twórcze, propagowanie 
kultury kaszubskiej i innej po-
morskiej, działania bez roz-
głosu, przezwyciężanie trud-
nych środowiskowych warun-
ków, społeczne inicjatywy 
w dziedzinie kultury. Pomysło-
dawcą nagrody był  Wojciech 
Kiedrowski ówczesny redaktor 
naczelny Pomeranii - wyjaśnia 
Zbigniew Talewski. ¹

Zbigniew Talewski
A
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Książki to jej życie
Kultura 
Dominik Radecki 

dominik.radecki@polskapress.pl 

Krystyna Podraża, dyrektor 
Biblioteki Gminnej 
w Trzebielinie zajęła pierwsze 
miejsce w kategorii Kultura. 
Została nominowana za wielo-
letnią pracę na rzecz lokalnej 
kultury.  To głównie dzięki niej 
w gminie Trzebielino odbywa-
ją się niespotykane nigdzie in-
dziej imprezy i spotkania kul-
turalne.  

Krystyna Podraża z trzebieliń-
ską biblioteką związana jest 
od początku swojej kariery za-
wodowej. - W bibliotece 
w Trzebielinie jestem już od 39 
lat, kiedy podjęłam tu pracę. 
Najpierw byłam bibliotekarką, 
w 1990 roku kierownikiem bib-
lioteki, a w 2004 roku, jak zo-
staliśmy samorządową instytu-
cją kultury, zaproponowano mi 
stanowisko dyrektora - wspo-
mina laureatka naszego plebi-
scytu. - Dawniej pracowałam 
też w filii biblioteki w Suchorzu. 
Jak moja poprzedniczka 
przeszła na emeryturę, zosta-
łam kierownikiem – dodaje.  

Jak przystało na biblioteka-
rza z krwi i kości pani Krystyna 
bardzo lubi czytać. 

 - Bardzo lubię czytać książki 
i czytam ich dużo. Codziennie 
dojeżdżam do pracy autobu-
sem ze Słupska. Dla mnie prze-
jazd bez książki to jest czas stra-
cony. Nawet kierowcy w auto-
busie wiedzą, że muszą mi za-
palić światło, albo pytają czy 
chcę coś poczytać i proponują 
mi się przesiąść w miejsce, 
gdzie będzie jaśniej - śmieje się 
Krystyna Podraża.  

Laureatka naszego plebi-
scytu najbardziej lubi czytać 
książki obyczajowe i psycholo-
giczne. 

 - Moją ukochaną lekturą są 
„Noce i dnie” Marii Dąbrow-
skiej – zdradza Krystyna Po-
draża.  

Biblioteka w Trzebielinie 
znana jest z licznych projektów 
skierowanych do mieszkańców 
gminy, zarówno starszych jak 
i młodszych. W ubiegłym roku 
odbywały się warsztaty, na któ-
rych szyto poszewki na po-
duszki i sowy. W czwartki 
działa tam klub kulinarny, od-
bywają się też spotkania z czy-
telnikami.  

Dyrektor Krystyna Podraża 
odpowiada również za świet-
lice wiejskie, znajdujące się 
w większości gminnych miej-
scowości. W Suchorzu nato-
miast znajduje się filia biblio-

teki. Laureatka plebiscytu an-
gażuje się również w akcje spo-
łeczne. W tym roku w biblio-
tece zorganizowała finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. 

-  W przerwach finałowego 
koncertu  licytowano m.in. 
króliki i serduszka wykonane 
przez mieszkańców w trakcie 
specjalnych warsztatów. Nie 
zabrakło również przygotowa-
nych przez wolontariuszy 
ciast, gofrów,  kawy, herbaty 
i zupy. W tym roku 
w Trzebielinie udało się zebrać   
13 171,61 zł - komentuje Kry-
styna Podraża - Uważam, że 
jest to wielki sukces jak na tak 
małą gminę - dodaje. 
¹

Krystyna Podraża
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Radny od trudnych spraw
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Dominik Radecki 

dominik.radecki@polskapress.pl 

Przewodniczący Klubu Rad-
nych Powiatowych PiS Woj-
ciech Duda  w kategorii Samo-
rządność i społeczność lokal-
na zajął pierwsze miejsce 
w powiecie. W ubiegłym roku 
również został laureatem na-
szego plebiscytu. Nominowa-
ny został za wyciąganie nie-
wygodnych spraw na światło 
dzienne.  

Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy oddali 
na mnie głos. Nie tylko moim 
kolegom i koleżankom partyj-
nym, ale myślę, że dużo głosów 
było od osób doceniających na-
szą ciężką pracę jako radnych 
w powiecie bytowskim – ko-
mentuje laureat.  

Wojciech Duda cieszy się 
z zajęcia pierwszej pozycji 
w plebiscycie. Czytelnicy już 
po raz kolejny wybrali go 
na Osobowość Roku.  

- Cieszę się bardzo,  ale myślę, 
że prawdziwy sprawdzian bę-
dzie w dniu wyborów. Dziękuje, 
także redakcji „Dziennika Bałty-
ckiego” za nominację. Patrzycie 
obiektywnie i doceniacie to, co 
my jako opozycja robimy, czyli 

wyciągamy niewygodne 
sprawy na światło dzienne – 
mówi Wojciech Duda.   
 Rozwiązywanie trudnych 
spraw i wytykanie nieprawid-
łowości koalicji rządzącej to 
specjalność laureata naszego 
plebiscytu. Nigdy nie boi się za-
brać głosu. Na sesjach potrafi 
powiedzieć na głos, co myśli. 
Zawsze stoi po stronie miesz-
kańców i broni ich interesów. 
W ostatnich tygodniach radni 
powiatowi z Prawa i Sprawied-
liwości przyjrzeli się strefie 
płatnego parkowania 
przy bytowskim szpitalu. Wy-
wołali dyskusję na temat jej cał-
kowitej likwidacji. Do tej pory 
dzięki ich działaniom sprawą 
parkingów zajęła się Komisja 
Zdrowia, ustalono pewne 
zmiany sprzyjające pacjentom 
szpitala.  

- Czytelnicy, którzy na mnie 
zagłosowali, na pewno przyłą-
czyli się do etapu wojewódz-
kiego plebiscytu. Dla mnie jed-
nak cenne jest uznanie wybor-
ców i czytelników w etapie po-
wiatowym – mówi laureat. - 
Serdecznie gratuluję również 
osobom, które zajęły pierwsze 
miejsca w innych kategoriach 
plebiscytowych - Zbigniewowi 
Talewskiemu, Henrykowi 
Recławowi, a przed wszystkim 
Krystynie Podraży - jesteśmy 

z tej samej gminy. Osobiście je-
stem pełen uznania dla jej cięż- 
kiej pracy i rozwoju naszej bib-
lioteki, którą budowała od pod-
staw - dodaje Wojciech Duda. 

    Wojciech Duda z PiS zwią-
zany jest od kilku lat. W radzie 
powiatu pełni funkcję przewod-
niczącego klubu tej partii. 
W zeszłym miesiącu  został kie-
rowcą i doradcą wicewojewody 
pomorskiego Mariusza Łuczyka. 
Po otrzymaniu umowy o pracę, 
Duda zawiesił swoją działalność 
gospodarczą związaną z budow-
lanką. - Przyjęcie propozycji 
od wicewojewody nie miało 
związku z finansami. To praca 
z powołania. Dziś jestem, a jutro 
może mnie nie być. Traktuję to 
jako nowe doświadczenie – wy-
jaśnia Duda.  ¹

Wojciech Duda
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W każdą środę

Strona Zdrowia
nowy dodatek o tym 
jak zdrowo żyć

W wydaniu 

 hcynżór z wótrepske ydaroP   •

dziedzin medycyny 

 ogewordz ecązcytod izdeiwopdoP   •

stylu życia 

 yteid tamet an ikwózaksW   •

i właściwego odżywiania 

 ainatyp an izdeiwopdo ewohcaF   •

Czytelników



XIXa Dziennik Bałtycki 
Sobota, 3.03.2018

LAUREACI/POWIAT CZŁUCHOWSKI

Na patriotyczną nutę
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Beata Gliwka 

beata.gliwka@polskapress.pl 

Mariusz Birosz wygrał w kate-
gorii Działalność Społeczna 
i Charytatywna. Mieszkaniec 
Czarnego to prezes Stowarzy-
szenia „Brygada Inki”, twórca 
drużyny harcerskiej. Dla lokal-
nego środowiska w 2017 roku 
zrobił bardzo dużo. 

Mariusz Birosz to człowiek 
niesamowicie aktywny. 
Współtwórca i prezes Stowa-
rzyszenia „Brygada Inki” 
w Czarnem, inicjator budowy 
pomnika żołnierzy niezłom-
nych i współzałożyciel pierw-
szej od wielu lat drużyny har-
cerskiej w powiecie 
człuchowskim. To zresztą je-
dynie skromna część tego, co 
pan Mariusz i jego żona Lidia 
robią w środowisku lokalnym. 
To im udało się doprowadzić 
do tego, że szkoła w Czarnem 
nosi imię Danuty Siedzikówny 
(Inki), to oni jako pierwsi roz-
poczęli batalię przeciwko bu-
dowie wieży telefonii komór-
kowej na terenie Czarnego. 
Wprawdzie masz powstał, ale 
są już zapowiedzi ze strony 
nadleśnictwa, które wydzier-

żawiło teren, że umowa 
z firmą nie zostanie przedłu-
żona. 

- Już sama nominacja 
do plebiscytu była dla mnie 
bardzo dużym wyróżnieniem – 
mówił kilka tygodni temu Ma-
riusz Birosz. - To miłe, że Kapi-
tuła dostrzegła działalność Sto-
warzyszenia kultywującego 
wartości chrześcijańskie i pa-
triotyczne. To co robimy jest 
zauważane nie tylko 
na szczeblu lokalnym, ale też 
na ogólnokrajowym. 

Pan Mariusz wielokrotnie 
podkreślał, że sam nie byłby 
w stanie zbyt wiele zrobić. 
W jego przypadku patriotyzm 
to gra zespołowa. Świadczyć 
może o tym chociażby fakt, że 

przed rokiem pierwsze miejsce 
w jednej z powiatowych kate-
gorii plebiscytu na Osobowość 
Roku zdobyła Lidia Bojar-
Birosz, żona pana Mariusza. 

Zwycięzca przyznaje, że gdy 
zorientował się kto został no-
minowany w jego kategorii, za-
stanawiał się, czy nie wycofać 
się w udziale w plebiscycie. 

- Gdy przeczytałem kto zo-
stał zgłoszony w pierwszym 
odruchu chciałem zadzwonić 
aby zrezygnować – przyznaje 
pan Mariusz. - Cenię to, co ro-
bią ksiądz Feddek oraz ksiądz 
Ferenc i z tego względu nie 
chciałem z nimi rywalizować. 
Uważam się za osobę wierzącą 
i praktykującą i stąd wahania. 

To, co robi Mariusz Birosz 
nie zawsze jest przyjmowane 
przez otoczenie z aprobatą. Do-
wodem na to może być cho-
ciażby batalia o pomnik, która 
od kilku tygodni toczy się 
w Czarnem. Nie wszystkim ten 
pomysł przypadł do gustu. 

Prezes „Brygady Inki” za-
mierza jednak walczyć o to aby 
ten wyjątkowy monument 
powstał. O tym czy tak się sta-
nie zadecydują jednak miesz-
kańcy gminy Czarne, którzy 
będą mogli wypowiedzieć się 
na ten temat podczas konsulta-
cji społecznych. ¹

Mariusz Birosz 
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Praca to moja pasja
Kultura 
Piotr Furtak 

piotr.furtak@polskapress.pl 

Ewa Molenda-Bielecka, miesz-
kanka Debrzna, która została 
Osobowością Roku w powie-
cie człuchowskim w kategorii 
Kultura. Opiekunka Baszty 
Młyńskiej, miejsca, które stało 
się ważnym punktem na kul-
turalnej mapie Debrzna. 

Osoba nietuzinkowa, chętnie 
pomagająca innym, angażująca 
się w życie społeczności lokal-
nej, kojarzona z Basztą Młyń-
ską, w której pracuje. Zupełnie 
prywatnie mama czterech sy-
nów, w tym trzech dorosłych 
i gimnazjalisty, niewielu wie, że 
pisze wiersze… - tak kilkanaś-
cie miesięcy temu rozpoczynał 
się opublikowany w „Dzien-
niku Człuchowskim” artykuł 
na temat poezji - pasji Ewy 
Molendy-Bieleckiej z Debrzna. 
Ani pani Ewa, ani my sami nie 
spodziewaliśmy się wówczas, 
że ta przesympatyczna osoba 
wygra w plebiscycie na Osobo-
wość Roku 2017. Tak się jednak 
stało. 

- Jestem bardzo zaskoczona 
tą wygraną - nie ukrywa pani 
Ewa. - Od ludzi słyszę bardzo 
dużo życzliwych słów. Dla 

mnie to docenienie tego, co ro-
bię. Wszystko wkładam 
w swoją pracę. Jestem dla ludzi 
i cieszę się, że zwykli ludzie, 
nieznający historii, właśnie 
w Baszcie Młyńskiej potrafią 
zauważyć, że historia naszego 
miasta jest tak bogata. 

Baszta Młyńska, to tak na-
prawdę drugi dom pani Ewy. 
Gdy w listopadzie przygotowy-
wana była wystawa herbów, 
potrafiła przesiadywać w niej 
do godziny 1-2 w nocy, żeby 
zdążyć. Trzeba dodać, że ten 
czas, również prywatnie był dla 
mieszkanki Debrzna bardzo 
trudny. Udało się jednak. Teraz 
wygrana w plebiscycie jest ro-
dzajem nagrody za zaangażo-
wanie. 

- Robimy naprawdę fajne 
rzeczy mimo że warunki 
w Baszcie Młyńskiej mogłyby 
być tak naprawdę lepsze - 
mówi Ewa Molenda Bielecka. - 
Praca to moja pasja. Kocham to 
i najlepszą zapłatą dla mnie jest 
to, gdy ktoś przyjdzie i zobaczy. 
Jeśli do tego jeszcze jestem do-
ceniona przez czytelników ga-
zety w plebiscycie, tym bardziej 
się cieszę. 

To Ewa Molenda-Bielecka 
jest motorem napędowym 
Wiedźmobrania, imprezy, 
która  powoli staje się jednym 

z najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych Debrzna. W ubie-
głym roku odbyła się druga 
edycja tej jesiennej imprezy, 
opiekunka Baszty ma już mnó-
stwo pomysłów na trzecie 
Wiedźmobranie. 

Aby  przekonać się jak wielką 
pracę robi pani Ewa trzeba 
po prostu przyjść do baszty. 
Jeszcze kilka lat temu historia 
miasteczka położonego 
nad Debrzynką dla wielu miesz-
kańców była niczym niezapi-
sana tablica. Teraz  jest ona skru-
pulatnie zapisywana i ci, którzy 
chcą się czegoś dowiedzieć 
na temat lokalnej przeszłości, 
mają okazję zrobić to właśnie 
w Baszcie Młyńskiej.   
¹

Ewa Molenda-Bielecka 
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Bo urząd jest dla ludzi
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Beata Gliwka 

beata.gliwka@polskapress.pl 

Pojawił się dość niespodziewa-
nie, młody kawaler, bez do-
świadczenia samorządowego 
i… został burmistrzem.  No i wie-
le od tego czasu się zmieniło. 

Jeden z najmłodszych włodarzy 
w regionie zastąpił na stanowisku 
burmistrza, który rządził mia-
stem i gminą ponad 20 lat. Nie 
wpasował się jednak w istniejące 
struktury tylko dokonał małego 
przewrotu. W ciągu kilku lat 
udało się doprowadzić do reali-
zacji inwestycji, które przez dzie-
siątki lat były w sferze mało real-
nych planów. W sferze prywatnej 
też sporo zmian - z młodego ka-
walera burmistrz stał się mężem 
i ojcem. Sporo zmian w tak krót-
kim czasie jak na jednego czło-
wieka...  - Ludzie oczekiwali 
zmian jeszcze w czasie wyborów 
i ja taką zmianą miałem być. Re-
alizuję to, co sobie zamierzyłem, 
w co zainwestowali wyborcy – 
mówi burmistrz. - Absolutnie nie 
czuję się osobowością. Choć cie-
szę się, że zostałem doceniony, 
a w zasadzie doceniona została 
praca całego naszego urzędu, ze-
społu. Jak podkreśla - najważniej-
sze było, żeby zaktywizować lu-

dzi do inicjatyw oddolnych. - I to 
właśnie cieszy, że mieszkańcy 
sami do nas przychodzą, mają 
pomysły, w których realizacji pró-
bujemy pomóc. Pojawiło się 
sporo nowych stowarzyszeń – 
mówi. - Są oczywiście też inwe-
stycje „twarde”, które udaje się 
realizować – jak sprzedaż działek 
w Cierzniach, ruszamy z budową 
kamienicy, powstaje przychod-
nia lekarska, będzie rewitalizacja 
centrum… To nasze sztandarowe 
inwestycje - rzeczy, na które lu-
dzie czekali. Były trudne do zre-
alizowania, ale nie niemożliwe. 
Pamiętam jak mówiło się o Zielo-
nym Parku Przemysłowym 
w Cierzniach – sprzedać działki? 
Nierealne… Ale się dało. Kolejny 
„nierealny” plan – kamienica. 
Zrobiliśmy projekt, zmieniliśmy 
plan zagospodarowania, daliśmy 
środki, dostaliśmy dofinansowa-
nie i za chwilę ogłosimy przetarg 
na budowę. Myślę, że to kwestia 
dobrego, skutecznego zespołu. 
Z tego chyba najbardziej się cie-
szę - z moich urzędników, któ-
rym „chce się chcieć”. Z takim ze-
społem można naprawdę wiele 
rzeczy zdziałać. Myślę, że ludzie 
też to widzą i urząd jest trochę 
inaczej postrzegany przez miesz-
kańców. Urząd jest przecież dla 
ludzi. Urzędnikiem, czy burmi-
strzem się bywa, ale człowiekiem 
trzeba być przez całe życie. 

Zmiany to nie tylko inwesty-
cje, ale przede wszystkim ludzie – 
przybywa pasjonatów i miłośni-
ków Debrzna. - Jednym z celów, 
jakie mi przyświecały było stwo-
rzenie marki Debrzna. Pojawiło 
się hasło z „dzikością” (dzik figu-
ruje w herbie Debrzna – dop. red), 
więc u nas wszystko jest dzikie. 
Sam często łapię się na tym, że 
kiedy rozmawiam mówię „z 
dziką przyjemnością” albo „z 
dziką rozkoszą” - śmieje się bur-
mistrz. - Ten dzik ciągle gdzie jest 
obecny i… o to nam chodziło. 
Chcemy, żeby ludzie się z tym 
miastem identyfikowali – ja je-
stem z Debrzna, bo to jest fajne 
miasto i tu się chce mieszkać. 
Cała nasza gmina jest piękna 
i trzeba ją rozwijać. 
¹ 

Wojciech Kallas
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Żyć nie tylko dla siebie
Biznes 
Beata Gliwka 

beata.gliwka@polskapress.pl 

Zdzisław Staszków jest współ-
właścicielem firmy LeBOS , ale 
 znany jest  nie tylko z  działal-
ności biznesowej. 

Firma LeBOS w Człuchowie obej-
muje zakład produkcji okien 
i drzwi drewnianych, ale też ho-
tel i restaurację „Nad Jeziorem”.  

- Produkcja to dość trudna 
branża, ale mam świetnego 
wspólnika, który doskonale daje 
sobie radę w rozwiązywaniu 
„problemów drewnianych” - 
mówi Staszków. - Nie możemy 
robić takich ilości okien jak duże 
konkurencyjne firmy, ale znaleź-
liśmy dla siebie niszę. Robimy 
okna nietypowe, potrzebne np. 
przy konserwacji zabytków i kle-
imy konstrukcje drewniane. Ro-
biliśmy np. drzwi do katedry św. 
Jakuba w Szczecinie... 

Zdzisław Staszków jest wice-
prezesem gdańskiego oddziału 
Polskiej Organizacji Pracodaw-
ców Osób Niepełnosprawnych. 
Kojarzony jest też z działalnością 
charytatywną – praktycznie nie 
ma przedsięwzięcia, gdzie nie 
wyczytano by jego nazwiska 
na liście podziękowań, choć sam 
przedsiębiorca rzadko bryluje 
w świetle reflektorów. Sama 

firma LeBOS jest zakładem pracy 
chronionej, zatrudnia blisko 40 
osób, w tym 80 proc. to osoby 
niepełnosprawne.  

- Ludziom pokrzywdzonym 
przez los trzeba stworzyć stano-
wiska pracy, zapewnić całą sferę 
socjalną. Na przestrzeni wielu lat 
nam się to udaje. To wspaniali lu-
dzie oddani pracy i zakładowi. 
Świetnie się w tym odnajdują i co 
najważniejsze – praca jest dla nich 
jednocześnie rehabilitacją – pod-
kreśla pan Zdzisław. - Bardzo czę-
sto na spotkaniach pracodawców 
rozmawiamy o tym jaka techno-
logia byłaby potrzebna, żeby wy-
korzystać jak najwięcej maszyn, 
przy których mogli by pracować 
ludzie niepełnosprawni. To czę-
sto ludzie bardzo zdolni manu-
alnie i odpowiedzialni. Zakłady 
pracy chronionej to bardzo 
ważny sektor gospodarki. Mamy 
bardzo wiele osób niepełnos-
prawnych i one muszą gdzieś od-
naleźć, nie wolno ich zamknąć 
poza społeczeństwem.  

W czerwcu ub.r. Zdzisław 
Staszków został uhonorowany 
przez prezydenta RP Złotym 
Krzyżem Zasługi, m.in. za dzia-
łalność na rzecz zakładów pracy 
chronionej. Jak łączyć powo-
dzenie w biznesie i pracę 
na rzecz innych, zwłaszcza 
kiedy przedsiębiorca jest zasy-
pywany prośbami?  - To 

prawda, że rozmaitych próśb 
o pomoc jest bardzo dużo. Ale 
kiedy żyje się dłużej w jakimś 
środowisku, ma się rozpozna-
nie, że są rzeczy ważne i waż-
niejsze. Staram się zawsze zna-
cząco odpowiedzieć na list, 
przesłać nawet drobną kwotę. 
Ale są też sytuacje, gdzie trzeba 
zaangażować bardziej - mówi 
Staszków. - Nie ma się co prze-
rażać, że próśb jest dużo, trzeba 
po prostu pomagać. Człowiek 
jest tyle wart, ile daje z siebie. 

Tytuł Osobowości w naszym 
plebiscycie Zdzisław Staszków 
zdobył już po raz drugi.  - Chciał-
bym podziękować wszystkim, 
którzy na mnie głosowali. 
Człuchów to miasto wspaniałych 
ludzi. Otrzymałem wiele gratula-
cji. To buduje . ¹

Zdzisław Staszków
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Każda pomoc się liczy
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Wawrzyniec Rozenberg 

wawrzyniec.rozenberg@polskapress.pl 

Jakub Majewski, wiceprezes 
GTS Pruszcz Gdański, nomino-
wany za sponsorowanie 
dziewczęcych drużyn mło-
dzieżowych w koszykówce. 

Jakub Majewski jest właścicie-
lem dobrze prosperującej firmy 
handlowej w Pruszczu Gdań-
skim i wiceprezesem  zarządu 
Gminnego Towarzystwa Spor-
towego Pruszcz Gdański. Cie-
szy się wielkim szacunkiem 
za sponsorowanie drużyn mło-
dzieżowych, zrzeszonych 
w GTS.  

Laureat naszego plebiscytu 
w dziale społecznik zaczął cha-
rytatywną działalność w poło-
wie lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Pomagał 
dzieciom z biedniejszych ro-
dzin w gminie Pruszcz Gdański. 
Nie były to wielkie kwoty, ale 
jakże ważne. Po kilku latach 
bieda na wsi zanikła i pomoc 
nie była potrzebna. Gdy jego 
córka zaczęła chodzić na zaję-
cia sportowe z koszykówki i za-
łożona została drużyna Karol 
Rotmanka pan Jakub poszedł 
na pierwszy mecz ligi dziew-

częcej. Gra dziewcząt, ich am-
bicja i zaangażowanie tak mu 
się spodobały że postanowił im 
pomóc. Drużyna zaliczała się 
od razu do czołówki krajowej 
i na jakiś czas zmieniła nawet 
nazwę na Karol Warbud 
Rotmanka. Córka wyrosła już 
z dziecięcej koszykówki, 
a sponsorowanie trwa nadal. 
Pomaganie małym sportow-
com niesie sponsorowi dużą 
przyjemność. Obecnie nie ogra-
nicza się do pomagania dziew-
czętom z drużyny koszykar-
skiej. Wspiera zespoły młodzie-
żowe z różnych dyscyplin spor-
towych GTS.   

- Każda złotówka przezna-
czona na rozwój sportu, jest 
ważna, a szczególnie w przy-

padku sportu dziecięcego 
i młodzieżowego – uważa Ja-
kub Majewski. - Dzieci ze wsi 
mają mniejsze możliwości 
udziału w różnych zajęciach 
sportowych. Decydują względy 
finansowe i konieczność dojaz-
dów na treningi i mecze. Dla-
tego, jeśli już tworzy się jakaś 
sekcja sportowa, to warto ją we-
sprzeć finansowo. Daje to moż-
liwość rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieży. Sponsoro-
wanie jest pewnego rodzaju sa-
tysfakcją z faktu, że mali miłoś-
nicy sportu mogą się rozwijać, 
osiągać dobre wyniki i realizo-
wać marzenia. Każdy z nas 
sponsorów może być dumny, 
że przyczynił się do sukcesu 
drużyny ze swojej miejsco-
wości lub gminy, swojej małej 
ojczyzny. Radość jest tym więk-
sza, gdy nasze wiejskie zespoły 
koszykówki, tenisa stołowego 
lub piłki nożnej rywalizują i wy-
grywają z renomowanymi, bo-
gatymi klubami z wojewódz-
twa pomorskiego i zaliczają się 
do czołówki krajowej. 

Liczy się każda złotówka, 
więc namawiam wszystkich 
właścicieli firm w naszej gmi-
nie na przeznaczanie pieniędzy 
na sport dziecięcy w GTS 
Pruszcz Gdański i nie muszą 
być to wielkie kwoty. ¹

Jakub Majewski 
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Orkiestra to jej „dziecko” 
Kultura 
Danuta Strzelecka 

d.strzelecka@prasa.gda.pl 

Aneta Wojtkiewicz, animator 
kultury, śpiewaczka, 
fagocistka, prezes Orkiestry 
Miasta Pruszcz Gdański, no-
minowana za działalność mu-
zyczną na terenie powiatu 
gdańskiego. 

Pani Aneta może pochwalić się 
prowadzeniem wielu zespołów 
muzycznych.   

 Dzięki stosowaniu autor-
skich metod, prowadzone 
przez nią grupy odnoszą liczne 
sukcesy. Z kolei sceniczne do-
świadczenie sprawia, że często 
proszona jest o pomoc w popra-
wie dykcji oraz w sztuce pre-
zentacji. Zawsze zaangażo-
wana w rozwój swój oraz swo-
ich podopiecznych. Artystka 
jest wrażliwa na rodzimą histo-
rię, tradycję i kulturę. W swoich 
projektach muzycznych chęt-
nie sięga zarówno do polskiej 
muzyki klasycznej, jak i ludo-
wej. Najmłodszym „dzie-
ckiem” pani Anety jest Orkie-
stra Miasta Pruszcz Gdański.   

- Zespół ten powstał prawie 
pięć lat temu - mówi Aneta 
Wojtkiewicz, prezes  
pruszczańskiej orkiestry. - 

Od dłuższego czasu były syg-
nały, że w Pruszczu Gdańskim 
brakuje większej grupy mu-
zycznej, która stanowiłaby nie 
tylko rozrywkę, ale byłaby noś-
nikiem kultury dla mieszkań-
ców, i którą miasto mogłoby się 
pochwalić na zewnątrz. Na po-
czątku roku 2013 odbyła się „hi-
storyczna rozmowa” z lokal-
nymi władzami. Przy ich 
wsparciu zawodowi muzycy 
mieszkający w Pruszczu Gdań-
skim i jego okolicach utworzyli 
wspólnie orkiestrę.  

Pierwsze kroki podczas 
powstawania podobnych 
przedsięwzięć to duże ryzyko 
i niepewność. Minione lata po-
kazały, że Orkiestra została bar-
dzo ciepło (niektórzy twierdzą, 
że wręcz entuzjastycznie!) 
przyjęta przez mieszkańców 
oraz melomanów z miast oś-
ciennych. 

Były koncerty wiosenne,  je-
sienne,  karnawałowe; takie 
na których można było usły-
szeć najbardziej znane i lubiane 
fragmenty oper,  muzykę 
fimową czy koncerty z żartem 
z okazji Prima Aprilis. 

- Każdy koncert to inny po-
mysł, inna okazja, do której ści-
śle dostosowany jest repertuar 
oraz tytuł koncertu - dodaje 
Aneta Wojtkiewicz. -  Wiele nut 

mamy kupionych i są naszą 
własnością. Jesteśmy również 
w posiadaniu wielu utworów – 
arii, duetów, polonezów a na-
wet całych koncertów, które są 
zaaranżowane specjalnie dla 
nas, na skład naszej orkiestry, 
a część utworów zaaranżowali-
śmy również sami. Podczas wy-
boru repertuaru prowadzimy 
jednocześnie poszukiwania od-
powiedniego solisty który za-
śpiewa wybrane utwory. 
Współpracujemy z kilkoma 
znakomitymi śpiewakami, ale 
przecież nie wszyscy wszystko 
zaśpiewają. Trzeba głos dopa-
sować do danego kompozy-
tora, utworu, stylu. Potem od-
bywają się próby, no i cel całej 
pracy, czyli koncert.   ¹

Aneta Wojtkiewicz 
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Skuteczny w działaniu
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Wawrzyniec Rozenberg 

wawrzyniec.rozenberg@polskapress.pl 

Maciej Urbanek, radny Gminy 
Pszczółki, nominowany za dą-
żenie do pełnej 
transparentności i przejrzy-
stości działań w gminie oraz 
działalność społeczną 

Maciej Urbanek okazał się naj-
lepszy w naszym plebiscycie, 
w kategorii samorządowiec. 
Do tej pory sprawdzał się do-
skonale, jako radny gminy 
Pszczółki od 2010 roku. Potrafi 
on namówić mieszkańców 
do wspólnego działania. Dzięki 
dobrej współpracy urządzono 
wspólnie Różany Ogród 
w Różynach. Sukces ten zachę-
cił mieszkańców do założenia 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Gminy Pszczółki. Działacze sto-
warzyszenia mają już wiele pla-
nów na akcje służące głównie 
do upiększania swojej wsi 
Różyny oraz innych sąsiednich 
miejscowości.   

Dobrą cechą  Michała 
Urbanka w samorządowym 
działaniu jest umiejętność 
współpracy ze wszystkimi: 
zwolennikami, a nawet scepty-
kami jego pomysłów. Jeśli już 
wybucha lokalny konflikt, 

radny z Różyn nie waha się 
w jego łagodzeniu, chociaż nie 
jest to łatwe i może przysporzyć 
przeciwników. Jego zdaniem 
konflikty nie służą dobrze ani 
w gminie Pszczółki ani w posz-
czególnych sołectwach. 
Na pewno przeszkadzają w pla-
nowanych, wspólnych działa-
niach. Zapewne dlatego Michał 
Urbanek, mimo młodego 
wieku cieszy się szacunkiem 
mieszkańców gminy Pszczółki. 
Wielu lokalnych autorytetów 
namawia go do kandydowania 
w najbliższych wyborach 
na funkcję wójta gminy 
Pszczółki. Zainteresowany nie 
podjął jeszcze ostatecznej de-
cyzji. 

- Jestem przekonany, że gło-
sowali na mnie mieszkańcy na-
szej gminy, z którymi mam do-
bry kontakt i którym nie odma-
wiam pomocy podczas wyko-
nywania samorządowych obo-
wiązków - mówi Michał 
Urbanek. - Chciałbym podzię-
kować wszystkim za oddane 
na mnie głosy. To dla mnie 
duże wyróżnienie i motywacja 
do dalszej pracy. W działalności 
radnego najważniejsza jest su-
mienność i pozytywna relacja 
z mieszkańcami. Jestem zwo-
lennikiem rzetelnych debat 
w samorządzie lokalnym, pod-
czas podejmowania każdej, 

ważnej decyzji. Dyskusji na ar-
gumenty z wykluczeniem 
emocji. Za największy sukces 
uważam regularne i częste 
spotkania z mieszkańcami 
Różyn. Przychodzą oni na coty-
godniowe spotkania, a ja, jako 
ich przedstawiciel nie unikam 
trudnych pytań. Mając stowa-
rzyszenie uzyskaliśmy finan-
sowe wsparcie na dwa zadania. 
Realizujemy Program Wspiera-
nia Czytelnictwa oraz przy Ró-
żanym Ogrodzie postawiliśmy 
estetyczną altankę. Pełniąc 
władzę z wyboru, nawet nie-
wysoką, warto być blisko ludzi. 
Potencjał, zapał oraz zdobytą 
wiedzę chciałbym w dalszym 
ciągu wykorzystać z pożytkiem 
dla Gminy Pszczółki i jej miesz-
kańców.   ¹

Michał Urbanek
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Cenią jej profesjonalizm
Biznes 
Danuta Strzelecka 

d.strzelecka@prasa.gda.pl 

Izabela Jakubiec-Stawicka, 
właściciel firmy, nominowana 
za kreatywność, wielkie serce 
i wspaniałe podejście do klien-
ta  

Działalność pani Izabeli jest nie-
typowa, jak na branżę, w której 
pracuje. Nie posiada bowiem 
biura, do którego mogą przyjść 
klienci, tylko dojeżdża do  ich 
domu. Ale  - jak mówi - wielu 
z nich, dzięki temu czuje się 
bezpieczniej. Cenią jej profesjo-
nalizm i elastyczność.  

- Od 2010 roku prowadzę  
Usługi Pogrzebowe „Światłość 
Wiekuista” - mówi Izabela 
Jakubiec-Stawicka. - Podjęłam 
się prowadzenia firmy, gdy dot-
knęła mnie rodzinna tragedia. 
W wyniku pożaru domu, zgi-
nęło dwoje bliskich mi ludzi. 
Przeżyłam to bardzo i zobaczy-
łam jak to jest z drugiej strony, 
że człowiek potrzebuje wspar-
cia w takich momentach. Ja 
wszystko musiałam sama zro-
bić. Stwierdziłam, że jestem 
w stanie się tym zająć. Chcia-
łam pomagać ludziom, gdy 
tracą swoich bliskich i nie wie-
dzą, co robić. Wielu z nich jest 
zagubionych. Jestem przy nich 

w tych trudnych chwilach, 
od początku do końca. Przyjeż-
dżam do nich do domu. Tam 
omawiamy wszystkie kwestie 
związane z pogrzebem, ich 
oczekiwaniami. Pomagam im 
też załatwić wszystkie formal-
ności w urzędach. Tak na-
prawdę nie muszą wychodzić 
z domu. Muszę przyznać, że 
odnalazłam się w tej pracy i nie 
wyobrażam sobie żeby robić 
coś innego w życiu. Czuje, że to 
moje powołanie. 

Pani Izabela pochodzi ze 
Straszyna i tam też zaczynała 
swoją działalność biznesową. 
Od 2011 roku mieszka 
w Pruszczu Gdańskim i tu pro-
wadzi firmę. Nasza laure-
atka z wykształcenia jest han-
dlowcem. Zanim podjęła się 
prowadzenia firmy, przez sześć 
lat mieszkała w Londynie. Tam 
też odbyła kursy wizażu, które 
bardzo jej się przydały w obec-
nej pracy. Zajmuje się także 
przygotowaniem wizualnym 
osoby w jej „ostatnią” drogę.   

Jak przyznaje pani Izabela, 
praca nie jest łatwa. Nawet jej 
zdarzają się trudne momenty, 
ale musi sobie z tym poradzić, 
a także pomóc rodzinie przejść 
przez to wydarzenie.  

- Szczególnie trudno jest, 
gdy pogrzeb dotyczy dzieci - 
mówi Izabela Jakubiec-

Stawicka. To są ciężkie chwile 
i dla mnie i dla rodziców, którzy 
muszą pożegnać swoje dzie-
cko. 

Właścicielka „Światłości 
wiekuistej” stara się też speł-
niać potrzeby klientów. A te, jak 
mówi,  są bardzo różne, ale 
wszystkie je rozumie i stara się 
być elastyczna. 

- Staram się spełniać różne 
oczekiwania. Jeśli ktoś życzy 
sobie bryczki z końmi, posta-
ram się o nią. Dostosowuję się 
do ich potrzeb - dodaje pani Iza-
bela. - Cały czas mam kontakt 
z klientem. Spotykamy się 
na kawie i planujemy w przysz-
łości realizację nagrobka czy 
opiekę nad grobem. Zakres 
działalności mojej firmy jest 
duży. ¹

Izabela Jakubiec-Stawicka 
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Człowiek wielkiego serca
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Janina Stefanowska 

j.stefanowska@prasa.gda.pl 

Jest biznesmenem, który 
przed 44 laty rozpoczął budo-
wanie wizerunku i marki solid-
nego wykonawcy z Kaszub.  
Inwestorzy wiedzą, że mogą 
mu powierzyć najtrudniejsze 
zadania.  A pan Kazimierz 
po prostu robi swoje. 

Kiedy mówi się „Kazimierz 
Woźniak” - automatycznie wy-
skakują dwa skojarzenia. 
Pierwsze - to firma Elwoz - 
prężne, solidne przedsiębior-
stwo budowlane. Drugie - to 
Fundacja Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Uśmiech 
Dziecka” w Szklanej. W obu 
tych obszarach działania ważny 
jest człowiek - pracownik, nie-
poradne dziecko, osoba 
z niepełnosprawnością. 

Pan Kazimierz jest niezwy-
kle skromny i jak tylko może - 
unika rozgłosu. Odniósł zawo-
dowy sukces, ale pozostaje 
osobą w cieniu. Za niego mówią 
czyny. I jest to doceniana, 
sprawnie działająca firma 
Elwoz oraz niezwykłe dzieło - 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wy-
chowawczy w Szklanej wraz 

z prowadzącą go Fundacją Po-
mocy Dzieciom Niepełnos-
prawnym „Uśmiech Dziecka”. 

Firma Elwoz wystartowała 
w 1974 roku jako niewielki za-
kład rzemieślniczy. W tym roku  
obchodzi 44 lata i jest prężnym 
przedsiębiorstwem nie tylko 
budowlanym, ale zajmuje się 
też energetyką, wywozem i za-
gospodarowaniem odpadów. 
Wypracowała sobie markę so-
lidnego, terminowego partnera 
zgodnie z przyświecającym jej 
motto: „Zadowolenie Klienta 
jest najważniejsze”. 

Ale życie Kazimierza Woź-
niaka nie wypełniała tylko 
praca. Zauważył, że w jego ro-
dzinnych stronach, w gminie 
Sierakowice, brakuje miejsca 

dla dzieci niepełnosprawnych, 
a już zwłaszcza dla dzieci 
z niepełnosprawnością sprzę-
żoną - fizyczną i umysłową. 
Wiedział, jak ciężko jest rodzi-
nom z dziećmi o specyficznych 
potrzebach  - i ofiarował im 
czas, swoją energię, środki. 
Najpierw w budynku po szkole 
podstawowej w Szklanej  
w 2000 r. powstało Samorzą-
dowe Przedszkole Specjalne  
dla Dzieci z Upośledzeniem 
Umysłowym. Przedszkole Spe-
cjalne skupiało dzieci w wieku 
od 3 do 10 lat. Wszystkie dzieci 
posiadały orzeczenia 
o niepełnosprawności intelek-
tualnej, w niektórych przypad-
kach jest to niepełnosprawność 
sprzężona: fizyczna, umysłowa 
i emocjonalna. Krokiem milo-
wym był rok 2006, kiedy to 
Przedszkole Specjalne prze-
kształcono w Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowaw-
czy. Nastąpiła jego rozbudowa, 
w ubiegłym roku dobudowano 
basen. Dla 170 dzieci to inny 
świat. Prowadzeniem ośrodka 
zajmuje się Fundacja Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Uśmiech Dziecka”.  

To dzięki Kazimierzowi 
Woźniakowi i małżonce  wielu 
rodzinom żyje się lżej, mimo 
wielu problemów. ¹

Kazimierz Woźniak
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Tak się bawi Przodkowo
Kultura 
Lucyna Puzdrowska 

lucyna.puzdrowska@polskapress.pl 

Katarzyna Markowska, insp. 
ds. promocji, kultury i sportu 
w Urzędzie Gminy 
Przodkowo. Zwyciężyła w kat. 
Kultura w powiecie kartu-
skim. W finale wojewódzkim 
zajęła mocne szóste miejsce. 

Pani Kasia to na pewno najwięk-
sza niespodzianka plebiscytu 
na etapie powiatowym. Była co 
prawda w czołówce, ale wciąż 
z dużą różnicą głosów w porów-
naniu do lidera. Wszystko zmie-
niło się ostatniego dnia, kiedy 
na panią Kasię zaczęła napływać 
masa SMS-ów.   

Katarzyna Markowska od 23 
lat pracuje w Urzędzie Gminy 
w Przodkowie. Początkowo zaj-
mowała się ochroną środowi-
ska. 

- To był rok 1995, a więc 
w gminach funkcjonowały jesz-
cze zarządy i mnie przypadło 
protokołować te zebrania - 
wspomina pani Kasia. 

Gdy wójtem gminy 
Przodkowo został Andrzej 
Wyrzykowski, skierował panią 
Kasię do wydziału promocji, 
kultury i rozwoju gospodar-
czego. Od tego czasu to ona 

głównie zajmuje się organizacją 
imprez, zarówno kulturalnych, 
jak i sportowych w gminie 
Przodkowo. Fantastyczna atmo-
sfera, integracja mieszkańców 
i gości podczas imprez plenero-
wych, zwłaszcza Pikniku Ro-
dzinnego czy gminnych doży-
nek, to w dużej mierze jej za-
sługa. 

- To niezupełnie tak wygląda 
- mówi pani Kasia. - Na sukces 
tych imprez pracuje cały sztab 
ludzi. Wszyscy są na równi zaan-
gażowani, a ja potem czuwam 
nad całością. Bardzo też udziela 
się pan wójt, podpowiadając 
wielu cennych wskazówek. Zaz-
wyczaj potem okazuje się, że te 
podpowiedzi były słuszne i do-
brze, że z nich skorzystaliśmy.  

Bardzo dziękuję osobom, 
które mnie nominowały, jak 
również wszystkim, którzy wy-
syłali SMS-y, zarówno w pierw-
szym, jak i drugim etapie plebi-
scytu - mówi pani Kasia. - Byłam 
bardzo zaskoczona nominacją, 
a jeszcze bardziej tą lawiną SMS-
ów, które zaczęły nagle tak ma-
sowo napływać. Wiem, że kibi-
cowali mi i głosowali na mnie 
m.in. mój mąż i syn z kolegą oraz 
koleżanki i koledzy z pracy, ale 
taka ilość głosów przeszła moje 
najśmielsze oczekiwania. 
Wszystkim serdecznie dziękuję, 

choć zdaję sobie sprawę, że to 
też ogromne wyzwanie. Nie-
długo kolejny sezon imprezowy, 
a ponieważ jest to rok wyborczy, 
więc znacznie trudniej będzie 
o gwiazdy i dobrych wykonaw-
ców. Każda gmina będzie 
chciała zabłysnąć. My po prostu 
będziemy dalej robić swoje, 
na pewno poziomu nie obni-
żymy. A czy będzie jeszcze lepiej 
niż rok temu? Nie wiem, bo po-
przeczkę ustawiliśmy już bardzo 
wysoko.   

Co wyróżnia przodkowskie 
imprezy na tle innych w Kartu-
skiem? Tu  ludzie razem tańczą, 
śmieją się, śpiewają. Niemal 
każdą imprezę można określić 
słowami:” Zobaczcie, tak się 
bawi Przodkowo!”.  ¹

Katarzyna Markowska 
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Z miłości do garbusów
Samorządność 
 i społeczność lokalna 
Rafał Cybulski 

Rafal. cybulski@polskapress.pl 

Mariusz Gwóźdź jest człowie-
kiem wielu pasji, ale tymi naj-
większymi są garbusy i futbol. 
Jest  też sprawnym organiza-
torem, czego dowodzi zorga-
nizowany przez niego 
w Kwidzynie ubiegłoroczny 
Zlot Śladami Pana 
Samochodzika VW Garbusa & 
Co. 

Ta sympatyczna impreza przy-
ciągnęła do Kwidzyna wielu mi-
łośników tych kultowych aut, 
a paradę na ulicach miasta oglą-
dało wielu mieszkańców 
Kwidzyna. Sporo kwidzynian 
odwiedziło też „garbusową 
wioskę”, która z okazji zlotu 
wyrosła na placu pod zamko-
wym  gdaniskiem. To właśnie 
tam uczestnicy imprezy brali 
udział w grach i zabawach. 
Wśród konkurencji były m.in. 
bieg z wodą w duetach, konkurs 
jedzenia pizzy na czas, wyścigi 
garbusów na  sznurkach nawi-
janych na kołowrotek oraz tur-
niej gry w kapsle. W programie 
były również pokazy na torze 
motocrossowym w Bądkach, 
a część wieczorną wypełniły 
koncerty. Na scenie urządzonej 

na plandece tira zaprezento-
wały się m.in. Zdrowa Woda 
i Bad Solution.  

Warto przy tym odnotować, 
że motoryzacja dla laureata na-
szego plebiscytu jest nie tylko 
pasją, bo z samochodami ma 
również do czynienia zawo-
dowo. Na co dzień jest bowiem 
właścicielem warsztatu samo-
chodowego Auto-Naprawa , 
który mieści się w podkwi-
dzyńskiej Marezie przy ul. Dłu-
giej 53. Jednym zdaniem robi to, 
co kocha i jeszcze mu za to 
płacą.  

Samochody to jednak nie je-
dyna pasja Mariusza Gwoździa. 
Ci, którzy go znają, kojarzą go 
również z piłką nożną. Przed  
laty był on piłkarzem i prezesem 
Sokoła Mareza, a gdy ten klub 
zniknął ze sportowej mapy po-
wiatu związał się z Rodłem 
Kwidzyn. I choć w tym roku bę-
dzie świętował 55. urodziny, to 
wciąż nie zawiesił butów na  
kołku i nadal pojawia się na boi-
sku w meczach piłkarskiej A-
klasy. To oczywiście znakomicie 
świadczy po jego formie, choć 
też dobrze obrazuje problemy 
kwidzyńskiego klubu.   

- Na szczęście zimą nasza sy-
tuacja kadrowa nieco się popra-
wiła, bo do drużyny wróciło tro-
chę młodych - tłumaczy Ma-
riusz Gwóźdź. 

Warto też odnotować, że 
zwycięstwo w plebiscycie 
„Osobowość Roku” to nie je-
dyny w ostatnim czasie sukces 
mechanika z Marezy. W grud-
niu 2017 roku, w siedzibie 
Kwidzyńskiego Parku Przemy-
słowo-Technologicznego 
w Górkach, Mariusz Gwóźdż 
odebrał bowiem doroczną na-
grodę starosty kwidzyńskiego 
Jerzego Godzika w kategorii 
„Rynek pracy”. 

Na naszą plebiscytową galę 
pojechał razem z małżonką 
i oboje wrócili z niej bardzo za-
dowoleni.  

- Ciekawe były zwłaszcza 
występy kwidzynianki Iwony 
Glinki i pewnego tenora, który 
też był wśród nominowanych - 
relacjonuje Mariusz Gwóźdź. 

Mariusz Gwóźdź

F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

Aktywny spółdzielca
Biznes 
Arkadiusz Kosiński 

arkadiusz.kosinski@polskapress.pl 

Jerzy Śnieg, prezes Powszech-
nej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Renawa, na swój sukces praco-
wał długo. Dziś w udany sposób 
łączy funkcję dewelopera i spół-
dzielcy, a do tego osiedla Rena-
wy, należą do  najpiękniejszych 
w mieście.  

Powszechna Spółdzielnia Rena-
wa istnieje od 1990 roku. Od  tam-
tej pory aż do dziś kieruje nią Je-
rzy Śnieg. Przez ponad ćwierć 
wieku istnienia Renawa stała się 
najważniejszym graczem na  
kwidzyńskim rynku mieszkanio-
wym. Spółdzielnia ciągle buduje 
kolejne bloki i niemal co roku od-
daje do  użytku nowe budynki. 
Doskonale świadczą o  tym liczby.  

W trakcie 27 lat działalności 
Spółdzielnia zrealizowała 30 in-
westycji budowlanych i dzisiaj li-
cząc ponad 2100 członków, za-
rządza ponad 1600 lokalami 
mieszkalnymi o łącznej powierz-
chni użytkowej ponad 87 tys. me-
trów kwadratowych oraz trzema 
Wspólnotami Mieszkaniowymi 
liczącymi łącznie 162 mieszkania. 

Do tej pory spółdzielnia Je-
rzego Śniega stawiała na nieco 
inne budownictwo, czego efek-
tem są bloki na osiedlu Piastow-

skim, na obrzeżach Kwidzyna. To 
raczej klasyczne budownictwo 
mieszkaniowe. Eleganckie, ale 
jednak blokowisko. Od niedawna 
jednak standard bloków stawia-
nych przez Renawę jest znacznie 
wyższy. Nowoczesne, wykonane 
z minimalistycznym sznytem 
budynki to bardziej apartamen-
towce niż bloki: z przestrzennymi 
tarasami, podziemnymi garaża-
mi mogą się podobać i podobają, 
czego dowodem jest ogromne 
zainteresowanie mieszkańców. 
Co ciekawe, wszystkie nowe bu-
dynki Renawy mają windy, choć 
wcale nie muszą. A wszystko 
po to, by były one jeszcze bardziej 
funkcjonalne.  

Na Osiedlu Kopernika, czyli 
pierwszym budowanym już 
według nowego trendu, wszyst-
kie mieszkania rozeszły jak świe-
że bułki, a listą chętnych na ko-
lejne mieszkania jest już prawie 
pełna.  Znajdziemy tam pięć blo-
ków mieszkalnych, a także szó-
sty budynek przygotowany pod  
usługi. Zlokalizowane w Śród-
mieściu budynki to dla ich loka-
torów prawdziwy komfort nie 
tylko ze względu na wyjątkowe 
estetyczne budownictwo, czy za-
gospodarowanie pobliskich tere-
nów. Przysłowiowy „rzut bere-
tem” dzieli ich od kwidzyńskiej 
starówki, centrów handlowych, 
czy dworca autobusowego.  

Budowa kolejnego osiedla 
trwa. Będzie się ono składało  z  
pięciu budynków, w których 
znajdzie się łącznie 165 mieszkań, 
powstaje przy ul. Toruńskiej. 
Pierwsi mieszkańcy wprowadzą 
się do nich w tym roku. Architek-
turą i standardem wykończenia 
budynki nawiązywać będą do  
osiedla przy ul. Kopernika.  

Renawa jest aktywna nie 
tylko na lokalnym runku nieru-
chomości, ale angażuje się rów-
nież społecznie. Co roku – wios-
ną i jesienią – organizuje Osied-
lowy Turniej Renawy w piłkę 
nożną, w którym udział biorą 
dzieci z całego miasta. Areną 
zmagań jest orlik, zlokalizowany 
na Osiedlu Piastowskim, w pob-
liżu bloków należących do spół-
dzielni. 

Jerzy Śnieg 
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Rodzinne tradycje
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Edyta Okoniewska 

e.losinska@prasa.gda.pl 

Dr Wojciech Makarewicz jest 
lekarzem kierującym Oddzia-
łem Chirurgii Ogólnej z Podod-
działem Chirurgii Onkologicz-
nej Szpitala Specjalistycznego 
w Kościerzynie. Został nomi-
nowany m.in. za współtwo-
rzenie nieformalnej grupy 
bariatrycznej, której celem 
jest pomoc osobom otyłym 
i liczne akcje profilaktyczne 
o charakterze zdrowotnym.  

Duża wrażliwość społeczna to 
długa tradycja w rodzinie dr. 
Wojciecha Makarewicza.  

- Jestem trzecim pokole-
niem lekarzy w mojej rodzinie 
- mówi zwycięzca etapu powia-
towego. - Dziadek, Jan Maka-
rewicz, repatriant z  Wilna, był 
lekarzem epidemiologiem i jed-
nym z głównych organizatorów  
Szpitala Zakaźnego w Gdańsku. 
W pierwszych latach powojen-
nych  był współorganizatorem 
służby zdrowia w Gdańsku. Oj-
ciec, Wiesław Makarewicz, pro-
fesor Akademii Medycznej był 
w latach 1999-2005 rektorem 
AMG i obok działalności zawo-
dowej zawsze był bardzo zaan-

gażowany  i aktywny społecz-
nie. Będąc od wielu lat na eme-
ryturze społecznie kieruje Fun-
dacją Pomocy Lekarzom Senio-
rom przy Okręgowej Izbie Le-
karskiej w Gdańsku.  

Dr Wojciech Makarewicz an-
gażuje się w wiele projektów, 
które mają na celu pomoc oso-
bom w potrzebie. Grupa baria-
tryczna, czy Lions Club to tylko 
nieliczne z płaszczyzn, na któ-
rych działa doktor. 

- Jestem lekarzem z powoła-
nia, więc moja działalność za-
wodowa częściowo wpisuje się 
również w tę działalność - 
mówi. -  Problem otyłości stał 
się w ostatnich latach poważ-
nym problemem społecznym. 
Wychodzimy mu naprzeciw, 

a tworząc grupę bariatryczną 
realizuję też misję szpitala i za-
razem pomagam lokalnej, i nie 
tylko, społeczności. Podobnie 
wrażliwość społeczna jest ko-
niecznym elementem troski 
o pacjentów z chorobami onko-
logicznymi. 

Kto jest wzorem w tej dzia-
łalności dla Wojciecha Makare-
wicza? 

- Niewątpliwie w pierw-
szym rzędzie osobowość mo-
jego ojca oraz atmosfera  i sta-
ranne wychowanie, jakie ode-
brałem w domu rodzinnym - 
mówi laureat.  

Wielu osobom udało się po-
móc także dzięki działalności 
Lions Club Kościerzyna. 

- Jestem lionem dopiero 
od kilkunastu miesięcy. To rów-
nież tradycja rodzinna - mówi 
dr Wojciech Makarewicz. - Oj-
ciec Wiesław od dawna prężnie 
działa w LC Gdańsk Neptun 
oraz  był Gubernatorem Okręgu 
121 Polska. Ja niedawno przy-
stąpiłem do  LC Kościerzyna 
gdzie aktualnie pełnię funkcje 
wiceprzewodniczącego. Obec-
nie w centrum naszej uwagi jest 
pomoc ludziom poszkodowa-
nym na Kaszubach w sierpnio-
wej nawałnicy. Jesteśmy także 
otwarci na inne potrzeby naszej 
lokalnej społeczności. ¹

Wojciech Makarewicz
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Walczy o historię
Kultura 
Edyta Okoniewska 

e.losinska@prasa.gda.pl 

Jacek Łukasik został nomino-
wany za promowanie historii 
najnowszej wśród młodszych 
i starszych mieszkańców po-
wiatu, organizowanie wystaw, 
prelekcji historycznych.  

- Ogromna pasja do historii na-
rodziła się przed 60 laty - mówi 
Jacek Łukasik. - Kpt. Stanisław 
Łukasik, pseudonim „Ryś” - 
żołnierz niezłomny, był bratem 
mojego ojca i jednocześnie 
moim ojcem chrzestnym i jego 
historia zawsze była przekazy-
wana w naszej rodzinie. Podob-
nie jak historia Aleksandra 
Jurkowskiego ps. „Igiełka”, 
który był  szwagrem mojego 
ojca i walczył w oddziałach 
„Rysia”. Historia rodzinna za-
chęciła mnie do dalszych po-
szukiwań.                                    

Warto dodać, że Stanisław 
Łukasik ps. „Ryś” to żołnierz 
antykomunistycznego podzie-
mia, członek organizacji Wol-
ność i Niezawisłość oraz bliski 
współpracownik legendarnego 
mjr. Hieronima Dekutowskiego 
- „Zapory”, dowódcy oddzia-
łów WiN na Lubelszczyźnie. 
Na odnalezienie i zidentyfiko-

wanie jego szczątków bratanek 
Jacek Łukasik czekał ponad 60 
lat. Udało się to pod koniec 2012 
r. w czasie prac ekshumacyj-
nych na tzw. Łączce na war-
szawskich Powązkach. Pocho-
wano tam ofiary komunistycz-
nej bezpieki.  

Jacek Łukasik walczy o hi-
storię, tę prawdziwą, o przy-
wrócenie właściwej rangi żoł-
nierzom niezłomnym. Jak pod-
kreśla, to bardzo ważna część 
jego życia, ale także całego na-
rodu polskiego.  

- Największą radość odczu-
wam wówczas,  gdy widzę, jak 
nasz kraj się rozwija - mówi 
zwycięzca plebiscytu w katego-
rii Kultura. - Dodam, że wystą-
piłem z wnioskiem, aby nowej 
obwodnicy nadać imię Żołnie-
rzy Wyklętych, a rondom 
nazwy lokalnych bohaterów. 

Podczas swoich działań po-
szukiwawczych Jacek Łukasik 
poznał wielu wspaniałych lu-
dzi, którym tak jak i jemu za-
leży, aby przywrócić dobre imię  
żołnierzy niezłomnych, wal-
czących o wolną Polskę.   Warto 
dodać, że wzorem dla naszego 
zwycięzcy jest prof. Krzysztof 
Szwagrzyk, wiceprezes Insty-
tutu Pamięci Narodowej i Tade-
usz Płużański, prezes Fundacji 
Łączka.  

Oprócz swojej działalności 
na gruncie historycznym Jacek 
Łukasik jest także prezesem 
Polskiego Towarzystwa Ryba-
ckiego oddział w  Gdańsku. 
Wcześniej pracował w budow-
nictwie. 

- Dla mnie bardzo ważne 
jest, aby młode pokolenia po-
znawały historię żołnierzy wy-
klętych, dlatego też od kilku lat  
staramy się przywracać pamięć 
o tych ludziach m.in. w szko-
łach, organizując spotkania 
i wycieczki dla młodzieży - do-
daje Jacek Łukasik. - Zabrali-
śmy grupę osób do Warszawy 
na Rakowiecką, Powązki, 
do Sejmu. W te działania włą-
czają się też K. Szwagrzyk i  T. 
Płużański. ¹

Jacek Łukasik 
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Wzorem jest mój ojciec
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Joanna Surażyńska 

j.surazynska@prasa.gda.pl 

Marian Seyda jest radnym 
gminy Kościerzyna. Zajął 
pierwsze miejsce w powiecie 
kościerskim w kategorii Sa-
morządność i społeczność lo-
kalna. 

Marian Seyda został nomino-
wany za wspieranie mieszkań-
ców w problemowych sytua-
cjach, wkład w rozwój infra-
struktury, oświaty na wsi 
i sportu.  

- Potrzeba działania na rzecz 
innych wzięła się m.in.  z mo-
jego wychowania - podkreśla 
Marian Seyda. - Rodzice i mój 
dom rodzinny, który mieścił się 
w szkole, otwarty był na po-
trzeby ludzi, tętnił życiem.  

Nasz zwycięzca zawsze 
znajduje czas na pracę charyta-
tywną, choć nie jest to łatwe ze 
względu na liczne obowiązki 
zawodowe i nie tylko. Marian 
Seyda jest m.in. radnym gminy 
Kościerzyna.  

-  Praca społeczna daje mi 
dużo satysfakcji, szczególnie 
jak skupia wielu wspaniałych 
i interesujących ludzi - mówi 
Marian Seyda. - Z zawodu je-
stem, już w trzecim pokoleniu, 

nauczycielem. Wraz z żoną 
i córkami od blisko 20 lat pro-
wadzimy działalność oświa-
tową i szkoleniową.  

Kaszubskie Centrum Edu-
kacji VADEMECUM  powstało 
jako placówka oświatowa 
w 1998 roku. Założyli ją Danuta 
i Marian Seyda. Do ewidencji 
Kuratora Oświaty w Gdańsku 
wpisane zostały dwie szkoły 
niepubliczne w Kościerzynie: 
Zaoczne Liceum Ogólnokształ-
cące dla Dorosłych i  Policealna 
Szkoła Zawodowa. Obie pla-
cówki uzyskały uprawnienia 
szkoły publicznej. Wraz z każ-
dym kolejnym rokiem działal-
ności do szkół zgłaszało się co-
raz więcej słuchaczy, dlatego 
w maju 2000 roku szkoła zo-
stała przeniesiona do budynku 
przy ulicy Partyzantów 4 
w Kościerzynie, gdzie w 10 sa-
lach wykładowych i pracow-
niach komputerowych zdoby-
wało i zdobywa do chwili obec-
nej wykształcenie i zawód 
około pół tysiąca słuchaczy. 

-  Od początku działalności 
przywiązywaliśmy wagę do  
wysokiej jakości w zakresie 
edukacji oraz organizowanych 
kursów i szkoleń - mówi Marian 
Seyda. - Dlatego od 2009 roku 
w KCE Vademecum wdrożony 
został system zarządzania ja-
kością ISO 9001. W 2010 roku 

otworzyliśmy placówkę także 
w Luzinie w pow. wejhe-
rowskim.  

Marian Seyda angażuje się 
w wiele działań na rzecz lokal-
nej społeczności.  

- Nie kryję, że sprawowanie 
mandatu radnego pomaga 
w działalności społecznej, 
umożliwia większe otwarcie 
na potrzeby ludzi i pokonywa-
nie barier biurokratycznych - 
mówi Marian Seyda. 

Zwycięzca z powiatu 
kościerskiego ma swoje autory-
tety.  

- Wzorem do naśladowania 
jest dla mnie niewątpliwie oj-
ciec i wychowawca ze szkoły 
podstawowej, pan Henryk 
Repiński. Niestety, już nie żyją 
- dodaje Marian Seyda.  ¹

 Marian Seyda
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Po prostu odruch serca 
Biznes 
Joanna Surażyńska 

j.surazynska@prasa.gda.pl 

Gabriel Greinke zajął pierwsze 
miejsce w powiecie 
kościerskim w kategorii Bi-
znes. Został nominowany 
za działalność w Lions Club, 
pomoc osobom chorym i po-
trzebującym.  

- W 2003 roku byłem współza-
łożycielem stowarzyszenia - 
mówi Gabriel Greinke. -  Pierw-
szym prezydentem był dr Ro-
man Derewicz. Ja zostałem wy-
brany w drugiej kadencji, 
a obecnie ponownie pełnię tę 
funkcję. W tym roku Lions Club 
Kościerzyna obchodzi 15-lecie 
swojej działalności. Uważam, 
że dużym sukcesem jest zacho-
wanie ciągłości pomocy lu-
dziom niepełnosprawnym. Jest 
to wsparcie finansowe i rze-
czowe.  

Lions Klub Kościerzyna 
zrzesza 22 członków. Lionów 
łączy przede wszystkim chęć 
aktywnego angażowania się 
w działalność społeczną, 
wrażliwość na niesprawiedli-
wość i krzywdę oraz akcepta-
cja dla działania zespołowego, 
z wykorzystaniem zdolności 
i potencjału wszystkich człon-
ków. 

- Całe życie staram się po-
magać innym. To odruch serca, 
ale też na pewno wychowanie 
- dodaje nasz zwycięzca.   

Lioni reprezentują różne za-
wody i światopoglądy. Swoje 
działania podejmują w duchu 
motta ruchu Lions, które 
brzmi:  „We serve” („Słu-
żymy”). 

- Działalność charytatywna 
klubu jest realizowana dzięki 
aktywności członków oraz 
otrzymanym środkom od osób 
i firm, którym nie są obojętne 
tragedie i trudne sytuacje ży-
ciowe innych - mówi Gabriel 
Greinke.  

W swoich działaniach Lioni 
z LC Kościerzyna pozyskują 
środki m.in. na corocznym 
Charytatywnym Balu Zimo-
wym. Wszystkie pieniądze są 
w całości przeznaczane na  
wsparcie potrzebujących. 
Wśród stałych punktów działal-
ności kościerskich lionów są: 
opieka nad zespołami arty-
stycznymi Domu Dziecka 
w Kościerzynie,    coroczne or-
ganizowanie gwiazdki (paczki 
świąteczne) dla 250 dzieci z po-
wiatu kościerskiego, pomoc 
niepełnosprawnym - Środowi-
skowy Dom Samopomocy 
w Lubieszynie oraz wypoczy-
nek letni dla osób niepełnos-
prawnych.  

Warto dodać, że Gabriel 
Greinke z wykształcenia jest 
prawnikiem.  Jednak w 1989 
roku zaczął działać w biznesie. 
Tak powstała spółka Farmed 
(apteki, gabinety lekarskie, wy-
najem mieszkań), a obecnie 
nasz zwycięzca w kategorii Bi-
znes jest prezesem spółki 
„GRE” i jest na emeryturze. 

- W wolnych chwilach  lubię 
spędzać czas z wnukami i po-
dróżować w różne zakątki 
świata - mówi Gabriel Greinke. 
- Uważam, że najpiękniejsze są 
jednak Kaszuby i zawsze 
wszystkim to powtarzam. Moja 
pasja to spływy kajakowe. Je-
stem sternikiem jachtowym 
i motorowodnym. Chętnie pły-
wam po Bałtyku i Jeziorze 
Wdzydzkim. ¹

Gabriel Greinke
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Harcerstwo szkołą życia 
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Robert Gębuś 

robert.gebus@poslakpress.pl 

Harcerz, majsterkowicz, do-
skonały organizator i działacz 
społeczny. Harcmistrz Konrad 
Chmiel, laureat plebiscytu 
Osobowości roku 2017 w ka-
tegorii Działalność społeczna 
i charytatywna w powiecie 
lęborskim wielokrotnie udo-
wodnił, że harcerstwo to nie 
tylko styl życia, ale też cecha 
charakteru. 

Harcmistrz  Konrad Chmiel, z 7 
Harcerskiej Drużyny Czerwo-
nych Beretów im. gen. St. 
Sosabowskiego w Lęborku, 
przygodę z harcerstwem  na po-
czątku lat 90. Podczas obozu 
w Polańczyku w Bieszczadach 
zdobył pierwsze szlify w struk-
turach ZHP.  

- Odbyłem pierwszy kurs za-
stępowych - wspomina hm . 
Konrad Chmiel. 

Z biegiem czasu Konrad 
Chmiel piął się po szczeblach 
harcerskiej hierarchii. Został 
drużynowym w 7 Harcerskiej 
Drużynie Czerwonych Beretów 
im. gen. Stanisława 
Sosabowskiego.  Konrad 
Chmiel wspomina, że  harcer-

stwo w tamtej rzeczywistości, 
było jedną z najpopularniej-
szych form aktywności mło-
dzieży. - Wówczas, dla mło-
dzież, która chciała przeżyć 
przygodę,  było głównie harcer-
stwo - mówi. -  Dziś tych form 
aktywności jest więcej, mło-
dzież jest inna, wyjeżdża na ko-
lonie, inaczej wyglądają obozy, 
. Staramy się jednak,  by nasze 
obozy, których zorganizowali-
śmy już całe mnóstwo nawią-
zywały do harcerskich tradycji. 
Harcerstwo to dobra szkoła 
przygotowująca człowieka 
do życia.  

Harcmistrz Konrad Chmiel  
właśnie takim przygotowa-
niem imponuje. Jest zapalo-
nym majsterkowiczem, który 

potrafi wyremontować dom, 
zorganizować harcerski obóz, 
zbiórkę środków na szlachetny 
cel, czy akcję charytatywną, 
taką jak. m.in.  „Zostań świę-
tym Mikołajem”.  

- To akcja polegająca 
na zbieraniu przez harcerzy 
przed świętami w sklepach da-
rów na paczki dla dzieci z ubo-
gich rodzin - wyjaśnia Konrad 
Chmiel. - Rozdaliśmy już ty-
siące takich paczek. 

W działalność hufca wpisuje 
się wiele akcji letnich, zimo-
wych, organizacje gier polo-
wych, jednak jednym z najważ-
niejszych przedsięwzięć 
w ostatnich latach, którą „do-
piął” m.in. Konrad chmiel była 
budowa pomnika generała Sta-
nisława Sosabowskiego 
w Lęborku. Konrad Chmiel stał 
na czele Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika Gen. St. 
Sosabowskiego w Lęborku.  
Pomnik stanął na skwerze 
przy lęborskim ratuszu, a  
na jego odsłonięcie przybyła 
m.in. rodzina generała.  Całą 
swoją działalność w harcer-
stwie Konrad Chmiel podsu-
mowuje:  

Dla mnie to praca, polega-
jąca na tym, żeby pozostawić 
po sobie świat lepszym, niż go 
zastaliśmy. ¹

Hm. Konrad Chmiel 
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Praca ciągle daje jej frajdę
Kultura 
Marcin Kapela 

marcin.kapela@polskapress.pl 

Laureatką plebiscytu na Oso-
bowość Roku 2017 w powiecie 
lęborskim, w kategorii Kultura 
została Kamilla Knap -
Wrześniewska, kierownik 
Działu dla Dorosłych w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Lęborku. - Dziękuję gronu 
życzliwych mi osób, moim ko-
leżankom z pracy i rodzinie - 
podkreśla laureatka. 

Zwyciężczyni jeszcze podczas 
studiów na kierunku historycz-
nym ukończyła podyplomowe 
studia z bibliotekoznawstwa 
na Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Słupsku. W tym też zawo-
dzie poszukiwała pracy 
i przed 17 laty została zatrud-
niona w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Lęborku.  

Zaczynała jako młodszy bib-
liotekarz, zajmując się głównie 
wypożyczaniem książek. Już 
do 13 lat zarządza Działem dla 
Dorosłych. Kieruje pięciooso-
bowym zespołem dobrze rozu-
miejących się i sympatyzują-
cych ze sobą koleżanek, do któ-
rych zaliczają się Bożena Zając, 
Aleksandra Radajewska, Daria 
Wróblewska (zastępuje tym-

czasowo Ilonę Myszkowską) 
i Kamila Iwosa, która dołączyła 
niedawno.   

- Zarządzania ludźmi czło-
wiek uczy się w praktyce. 
Po tylu latach udało się nam 
wypracować pewien styl. 
Ważne w pracy jest to, że lu-
bimy się prywatnie - podkreśla 
laureatka.  

Za co lubi swoją pracę? 
- Za to, że mimo tylu lat cią-

gle odnajduję w niej frajdę. 
Udaje się ją połączyć z prywat-
nymi zainteresowaniami. Dużo 
czytam, bo lubię. W tej pracy li-
czy się wiedza ogólna, którą 
trzeba umieć wykorzystać.  
Poza tym bezpośredni kontakt 
z czytelnikami.   

Od listopada 2010 r. 
przy wypożyczalni działa Dy-
skusyjny Klub Książki dla doro-
słych. Nasza laureatka od po-
nad 7 lat kieruje  nim. Jest prze-
znaczony dla dorosłych czytel-
ników. O d blisko pięciu lat 
działa też Dyskusyjny Klub 
Książki, skierowany do mło-
dzieży. - Uwielbiam mówić o li-
teraturze, uwielbiam snuć opo-
wieści, ale jestem też wdzięcz-
nym słuchaczem. Kluby to je-
den z fajniejszych efektów mo-
jej pracy w bibliotece. Formuła 
jest otwarta i przez cały czas 
mogą dochodzić chętni. Zadaję 

lekturę do domu, którą potem 
wspólnie omawiamy. 

W kierowanym przez nią 
dziale wypożyczalnia propo-
nuje usługę „Książka 
do domu”, dzięki której czytel-
nikom nie mogącym skorzy-
stać ze zbiorów książki są do-
starczane do domu. Dostarcza-
niem książek do domu zajmują 
się bibliotekarze, stażyści i wo-
lontariusze.  

Przez cały rok dział dla do-
rosłych prowadzi statystykę 
wypożyczeń. Najaktywniejsi 
czytelnicy zostają nagrodzeni. 
Konkurs na „Czytelnika Roku” 
organizowany jest od 2010 r. 
i nagrody otrzymują w nim 
prawdziwi pasjonaci czytania. 
¹

Kamilla Knap-Wrześniewska
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Połączył sport z biznesem
Biznes 
Marcin Kapela 

marcin.kapela@polskapress.pl 

Po samotnym, długim finiszu 
zwycięzcą plebiscytu na Oso-
bowość Roku 2017 w kategorii 
Biznes w powiecie lęborskim 
został Karol Kruzel, utytułowa-
ny sportowiec i od niedawna 
współwłaściciel klubu, w któ-
rym można ćwiczyć 
kickboxing,  crossfit, MMA i K-1.  

Niektórych może dziwić, że 
znany z ringu Karol Kruzel zo-
stał zwycięzcą w tej kategorii, 
ale jest przykładem, jak pasję 
sportową można połączyć 
z sukcesem na niwie bizneso-
wej. Kruzel to przecież brązowy 
medalista Pucharu Europy 
w kickboxingu low kick, dwu-
krotny wicemistrz Polski 
w kickboxingu light contact 
i dwukrotny medalista Pucharu 
Świata. W jego ślady idzie już 
młodszy brat Krzysztof. 

Kiedy poprzednia sala na 60 
m kwadratowych pękała już 
w szwach od coraz liczniejszej 
grupy trenujących kick-boxing  
i MMA postanowił przenieść 
zajęcia do nowego obiektu. 

Wraz z dwoma wspólnikami 
wynajął powierzchnię w bu-
dynku przy ulicy Abrahama 10. 
Co było konieczne, to zostało 

wyburzone, a następnie 
przy dużym wkładzie pracy 
i środków, z każdym tygod-
niem, sala nabierała kształtu, 
jakiego wymarzył sobie nasz 
laureat. Powstał obiekt na 450 
m kw., z wyposażeniem i prze-
znaczeniem, jakiego jeszcze 
w Lęborku nie było. Na uroczy-
ste otwarcie Agoga Gym 
Lębork 14 października 2017 r. 
przybyły władze miasta z bur-
mistrzem i powiatu ze starostą 
na czele. Wkrótce potem ru-
szyły zajęcia.     

Skuteczny marketing, sze-
roka oferta i osoba samego 
Kruzela przyciągały coraz wię-
cej chętnych.  - Zainteresowa-
nie trochę przerosło moje ocze-
kiwania - przyznał Kruzel. - My-
ślałem, że spróbują, a ci co za-
częli zostali. 

Kruzel nie tylko zajmuje się 
stroną sportową, w związku 
z którą spędza w sali większość 
dnia, ale i marketingową. Pro-
wadzi m.in. popularny fanpage 
na Facebook-u.  

W nowym obiekcie nie tylko 
można trenować kick-boxing , 
boks i MMA, ale przede wszyst-
kim tak popularny obecnie 
CrossFit.       

- Wiedziałem, że w Lęborku 
nie  ma takich zajęć. Trenowa-
łem CrossFit przygotowując się 
w Gdańsku do moich kolejnych 

walk w kickboxingu. Chciałem 
zarazić nim innych, bo 
w Lęborku do tej pory tego nie 
było. To doskonała alternatywa 
dla siłowni. Trening na wyso-
kim tempie, zawsze inny, bez 
monotonii, dla tych, którzy 
chcą zgubić zbędne kilogramy - 
podkreśla Kruzel.   

Choć sam też prowadzi zaję-
cia, to jednak głównym instruk-
torem jest sprowadzony 
z Gdańska Sebastian Łoś. To on 
w poniedziałki, środy i czwartki 
wyciska ze swoich podopiecz-
nych „siódme poty”, w tym 
także .  Ostatnio dołączyła 
do niego Karolina Wilczyńska, 
prowadząca zajęcia dla kobiet. 
W trzech grupach CrossFit tre-
nuje już ok. 60 osób. 
¹

Karol Kruzel 
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Ambasadorka równości
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Radosław Konczyński 

r.konczynski@prasa.gda.pl 

Adrianna Zawadzińska z Mal-
borka nie kategoryzuje ludzi 
na pełnosprawnych i niepeł-
nosprawnych. Sama jeździ 
na wózku inwalidzkim. Chcąc - 
nie chcąc, stała się ambasa-
dorką osób niepełnospraw-
nych, zdobywając tytuły Miss 
Polski na Wózku 2016 i II 
Wicemiss Świata 2017.  

Ada Zawadzińska była miło za-
skoczona, że została zgłoszona 
do naszego plebiscytu. 

- Nie spodziewałam się też 
tylu głosów. Wszystko wyda-
rzyło się bardzo spontanicznie. 
Gdy tylko udostępniłam wia-
domość, że można na mnie gło-
sować, dalej to zadziało się  
samo. Czuję się ogromnie wy-
różniona, zaszczycona i jest to 
dla mnie ukoronowanie mojej 
misji jako „miss” - mówi Miss 
Polski na Wózku i II Wicemiss 
Świata, dziękując każdemu, kto 
oddał na nią głos. 

Same tytuły miss nie są dla 
mieszkanki Malborka najważ-
niejsze. To rodzaj „furtki” 
do zmiany wizerunku osób nie-
pełnosprawnych w oczach 

reszty społeczeństwa. Czasem 
pomaga współpraca z me-
diami. Niedawno Ada miała 
przyjemność wziąć udział 
w programie „Super Ludzie’’ 
w Super Polsacie. 

- Program w idealny sposób 
pokazał życie osób z przeróż-
nymi niepełnosprawnościami 
i idealnie odzwierciedlał 
prawdę o nas jako ludziach. 
Mam nadzieję, że wszystko bę-
dzie podążało w takim kie-
runku, w którym osoby 
z niepełnosprawnością nie 
będą pokazywane w mediach 
tylko do opowiedzenia swojej 
historii, ale będą na takich sa-
mych prawach uczestniczyć 
w życiu codziennym mediów - 
dodaje Adrianna Zawadzińska.  

Po sukcesie w wyborach 
była ambasadorką różnych ak-
cji, ostatnio w projekcie „Po-
moc nie zna granic’’, pomaga-
jąc w zbiórce pieniędzy na wó-
zek inwalidzki dla Dullasa 
z Botswany.  Ambasadorką 
osób niepełnosprawnych raczej 
się nie czuje, jeśli już - to amba-
sadorką „równości’’. - Samej 
zatarła mi się granica dzielenia 
ludzi na pełnosprawnych, nie-
pełnosprawnych i kategoryzo-
wania... Wszyscy jesteśmy isto-
tami ludzkimi i każdy ma 
prawo sięgać swoich marzeń. 
Czuję się przede wszystkim 
sobą i postępuję zgodnie ze 
swoim sercem - tłumaczy Ada. 
- Nie czuję się sławna, popu-
larna i absolutnie nie wykorzy-
stuję swojego tytułu do łechta-
nia swojego ego czy podwyż-
szenia mniemania o sobie. 
Wszystkich ludzi napotkanych 
na swojej drodze staram się 
traktować jako wyjątkowych 
i z tym samym spotykam się 
z ich strony. Myślę, że to, co wy-
syłamy, czym promieniujemy 
na świat, wraca do nas.  

Większość działań Ady 
na polu charytatywnym wiąże 
się z tytułem miss, ale  ma już 
własne pomysły na spełnianie 
się na innych płaszczyznach ży-
ciowych. ¹

Adrianna Zawadzińska
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Zrestartował młodość
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Agata Gołąbek 

agata.golabek@polskapress.pl 

Jan Zapolski-Downar to uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego 
w Malborku. Mimo młodego 
wieku jego dokonania sprawi-
ły, że mieszkańcy powiatu 
malborskiego przyznali mu 
 tytuł  Osobowości Roku 2017 
w kategorii Samorządność 
i społeczność lokalna. 

Młodzież dostrzegająca po-
trzebę komunikacji z seniorami 
postanowiła wziąć sprawy we 
własne ręce i stworzyć pro-
gram, który umożliwi swo-
bodną platformę do wymiany 
myśli, doświadczeń oraz spo-
strzeżeń pomiędzy osobami 
z różnych pokoleń. Tak powstał 
projekt pod nazwą „Restart 
Młodości”, który umożliwia 
porozumienie bez barier wy-
wołanych wiekiem. Jan Zapol-
ski-Downar, który wspólnie ze 
szkolnymi kolegami stworzył 
ten projekt, tłumaczy, że może 
to być doskonała okazja na za-
żegnanie konfliktu pokoleń. - 
Stworzyliśmy ten projekt, bo 
zostaliśmy zarażeni zapałem 
i pozytywną energią przez wo-
lontariuszkę z programu 

„Zwolnieni z teorii”. Po burzy 
mózgów cały zespół stwierdził, 
że taki prosty temat, który jed-
nak niesie za sobą głębszy prze-
kaz, może okazać się bardzo 
potrzebny naszemu społeczeń-
stwu.  

W trakcie spotkań  w ra-
mach „Restartu Młodości” 
młodzież oraz seniorzy próbują 
dojść do porozumienia za po-
mocą zabawy. Starsi uczestnicy 
projektu mają możliwość wy-
próbowania najnowszych zdo-
byczy elektroniki. Seniorzy 
pod czujnym okiem młodzieży 
próbują jazdy na elektronicznej 
deskorolce, przenoszą się 
w wirtualny świat za pomocą 
gogli RC, a także mogą liczyć 
na pomoc w obsłudze 
smartfonów. W zamian oferują 
młodzieży inspirujące historie 
oraz życiowe porady. 

Uczestnicy spotkania grają 
również w gry planszowe. 
Do wyboru są między innymi 
tradycyjne plansze do popular-
nego chińczyka, a także szachy 
czy warcaby. Dla tych, którzy 
wolą nieco nowości, czekają 
natomiast takie rozgrywki jak 
Rummikub czy Anty Monopol. 

Wspólnie spędzony czas to 
również panele dyskusyjne, 
które pomagają dojść do poro-
zumienia młodzieży i senio-

rom. Tematy dyskusji dotyczą 
takich obszarów tematycz-
nych, które w codziennym ży-
ciu mogą generować nieporo-
zumienia pomiędzy dziadkami 
i ich nastoletnimi wnukami. 
Jednym z takich tematów jest 
między innymi różnica pomię-
dzy tradycyjną rozmową 
a internetowymi 
komunikatorami. 

- Naszym głównym celem 
jest to, żeby podczas tego wy-
darzenia każdy z uczestników 
spędził miło czas - mówi lau-
reat plebiscytu. - Istotny jest 
również fakt, że dzięki rozmo-
wom i spotkaniom  wszyscy 
mamy okazję nauczyć się cze-
goś nowego i nie przeszkadza 
nam w tym bariera wieku. ¹

Jan Zapolski-Downar

A
U

T
O

R
: 

A
R

C
H

IW
U

M
 D

B

Walczą z niską emisją
Biznes 
Radosław Konczyński 

r.konczynski@prasa.gda.pl 

ECO Malbork, spółka należąca 
do Energetyki Cieplnej Opol-
szczyzny, co roku przyłącza 
do ciepła systemowego - naj-
skuteczniejszego sposobu 
walki ze smogiem - nowe nie-
ruchomości. By było ich jak 
najwięcej, w tym już głowa 
prezesa Jana Hałuszczaka, 
Osobowości Roku w powiecie 
malborskim. 

Jan Hałuszczak łączy w sobie 
na pewno dwie ważne cechy - 
sprawnego menedżera i pasjo-
nata swojej branży, czyli cie-
płownictwa. Od blisko 18 lat za-
rządza lokalną spółką dostar-
czającą ciepło na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania oraz cie-
płej wody użytkowej nie tylko 
w Malborku, ale także w No-
wym Stawie, Dzierzgoniu, 
Prabutach i Ryjewie. Kierował 
nią jeszcze jako samorządo-
wym Przedsiębiorstwem Ener-
getyki Cieplnej (wtedy obsługi-
wała Malbork i Ryjewo), a od 11 
lat - po prywatyzacji - jako ECO 
Malbork. 

System ciepłowniczy jest 
elementem inżynierii miasta, 
a ona jako całość przed Janem 
Hałuszczakiem też nie ma ta-

jemnic. Zaraz po studiach jako 
mgr inżynier mechanik rozpo-
czął pracę w Urzędzie Miasta 
Malborka i bardzo szybko zo-
stał naczelnikiem Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Inży-
nierii Miasta. Na początku lat 
90. uczestniczył w wydzieleniu 
z Wojewódzkiego PEC w El-
blągu zakładu ciepłowniczego, 
który zaczął działać samodziel-
nie w Malborku. Współtworzył 
Malborskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społeczne, m.in. 
przygotowując jego statut. 

Do naszego plebiscytu pre-
zes ECO został nominowany 
jako szef firmy, która nie tylko 
osiąga dobre wyniki finansowe, 
ale z każdym rokiem inwestuje 
w ciepłownię i buduje kolejne 
kilometry ciepłociągu, by pro-
dukowane ciepło systemowe 
przyłączać do jak największej 
liczby budynków. W przesz-
łości wiązało się z to likwidacją 
lokalnych kotłowni węglo-
wych, a obecnie z wymianą do-
mowych pieców na centralne 
ogrzewanie. Ma to przyczyniać 
się do poprawy jakości powie-
trza. - Nagroda Osobowości 
Roku jest dla mnie dużą saty-
sfakcją. Odebrałem dla spółki 
wiele nagród. Natomiast to wy-
różnienie jest specyficzne, bo 
oznacza, że ktoś dostrzega na-
sze działania zmierzające 

do walki z niską emisją i ze 
smogiem. Żeby mieszkańcom 
żyło się jak najlepiej, powietrze 
powinno być jak najczystsze, 
a jest na to prosty sposób: jak 
najwięcej nieruchomości pod-
łączyć do ciepła systemowego 
- mówi Jan Hałuszczak. 

Liczbę nowych przyłączeń 
najlepiej wyraża ilość mocy za-
mówionego ciepła, a ta wzrosła 
od 48,43 MW w 2007 r. do po-
nad 67 MW w 2017 r. Działania 
spółki na rzecz czystego powie-
trza docenił niedawno Instytut 
Certyfikacji Emisji Budynków, 
przyznając jej swój certyfikat. 
W poniedziałek prezes odbie-
rze typowo ekonomiczną na-
grodę – Gazelę Biznesu, która 
powiększy kolekcję gospodar-
czych nagród firmy. ¹

Jan Hałuszczak
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Ze strażackim bakcylem
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Tomasz Chudzyński 

t.chudzynski@prasa.gda.pl 

Druh Tomasz Witkowski, ko-
mendant Gminny ZOSP RP 
w Stegnie zajął pierwsze miej-
sce w powiatowym etapie ple-
biscytu Osobowość Roku 
2017, w kategorii Działalność 
społeczna i charytatywna. 

Tomasz Witkowski w lokalnym 
środowisku znany jest z zaan-
gażowania w działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Pochodzący z nadmorskiego 
Jantaru (gmina Stegna) Tomasz 
Witkowski właśnie w jednostce 
w swojej rodzinnej miejsco-
wości zetknął się po raz pierw-
szy z ideą ochotniczego 
strażactwa i strażakami ochot-
nikami.  

Opowieści o akcjach ratun-
kowych słuchał z zapartym 
tchem m.in. od swojego wujka, 
który również był strażakiem-
ochotnikiem w Jantarze.  

- Z OSP jestem związany 
od 15 lat, od kiedy wstąpiłem 
do Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej OSP w Jantarze - 
mówi Tomasz Witkowski. - Po-
dobnie jak wielu obecnych 30-, 
40-laków, już w dzieciństwie 

złapałem strażackiego bakcyla.  
Tomasz Witkowski wraz 

z kolegami z jednostki, 
za własne środki zakupili wy-
posażenie do ratownictwa 
wodnego (liczne akweny 
wodne na Żuławach i Mierzei 
sprawiają, że walka z zagroże-
niami powodziowymi, utonię-
ciami, to jedno z ważniejszych 
zadań miejscowych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych). Z własnej inicjatywy, To-
masz Witkowski i Grzegorz 
Pegza, także ochotnik z Jan-
taru, organizowali dla uczniów 
miejscowych placówek oświa-
towych szkolenia i pokazy 
pierwszej pomocy. Pod koniec 
ubiegłego roku strażacy z OSP 
w Jantarze otrzymali nowo-

czesny wóz ratowniczy. To cię-
żarowe iveco, z napędem tere-
nowym, umożliwiającym do-
tarcie do najtrudniejszych 
części regionu. Trzeba zazna-
czyć, że strażacy z OSP w Janta-
rze muszą działać zarówno 
w terenie leśnym (latem po-
ważnym zagrożeniem są po-
żary lasów),  w okolicach plaż 
(utonięcia), na żuławskich,  pol-
nych bezdrożach gdzie znaj-
duje się sporo rolniczych go-
spodarstw. Nie można zapomi-
nać o ratownictwie drogowym 
- Jantar jest miejscowością tu-
rystyczną (podobnie jak kilka 
innych miejscowości w gminie 
Stegna), a latem wiodące 
do niej drogi są niezwykle zat-
łoczone. Widać więc, że na brak 
różnorodnej pracy Ochotnicy 
z Jantaru i gminy Stegna narze-
kać nie mogą. Nowy wóz to 
m.in. efekt zaangażowania 
miejscowych strażaków-ochot-
ników. - Wszyscy ochotnicy an-
gażujemy się w działalność OSP 
z pasji, poświęcamy czas, pie-
niądze. M.in. dzięki tej pasji 
unowocześniamy sprzęt na-
szych jednostek - mówi To-
masz Witkowski.  Najważniej-
szym zadaniem jest obecnie 
strażacka aktywizacja dzieci 
i młodzieży.  
¹

 Tomasz Witkowski
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Mamy kolejne pomysły
Kultura 
Kamila Ziętek 

k.zietek@prasa.gda.pll 

Łukasz Niedźwiecki to dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Stegnie. W  powiatowym 
etapie plebiscytu Osobowość 
Roku zajął pierwsze miejsce 
w kategorii Kultura. 

Nasz laureat zarządza 
stegnieńską placówką nieco 
ponad dwa lata. Wystarczyło to 
jednak, aby nadmorski GOK 
urósł do rangi jednej z najlepiej 
działających placówek kultu-
ralnych w regionie.  

- Gmina Stegna jest pew-
nego rodzaju wyzwaniem. 
Z jednej strony trzeba zapewnić 
codzienną ofertę kulturalną dla 
mieszkańców, z drugiej dla tu-
rystów, którzy odwiedzają nasz 
region w sezonie. Dla obu grup 
musimy zaproponować coś cie-
kawego i zgodnego z ich gu-
stem - przyznaje dyrektor 
Niedźwiecki. - Staramy się dać 
naszej publiczności wybór. Dla-
tego latem organizujemy z jed-
nej strony gale disco polo, 
a z drugiej koncerty muzyki or-
ganowej w miejscowym koś-
ciele organizowane razem z  
Polską Filharmonią Bałtycką 
im. Fryderyka Chopina 

w Gdańsku. Ale nie koncentru-
jemy się wyłącznie na sezonie 
turystycznym. Z myślą głównie 
o naszych mieszkańcach orga-
nizujemy m.in. coroczne kon-
certy z okazji Dnia Kobiet. Na-
szą tegoroczną gwiazdą będzie 
zespół Pectus. 

Dyrektor Niedźwiecki to 
również współorganizator naj-
większych wydarzeń kultural-
nych na Mierzei Wiślanej. Część 
z nich to jego autorskie pomy-
sły jak na przykład zlot klasycz-
nych samochodów, który odbę-
dzie się w Stegnie w tym roku 
już po raz drugi. Jak sam przy-
znaje zaraz po muzyce, to właś-
nie motoryzacja jest jego drugą 
największą pasją.  Ale to nie ko-
niec planów przygotowanych 
na ten rok. 

- Mamy już kolejne pomysły. 
Postaramy się nieco wydłużyć 
sezon turystyczny w naszej 
gminie. Wśród tegorocznych 
nowości będą m.in. Dni Stegny, 
Dzień Turysty w Jantarze oraz 
Piknik Militarny w Mikoszewie. 
Bardzo fajnie udała się również 
nasza współpraca z zespołem 
Gesek przy tworzeniu piosenki 
„Wakacje w Stegnie”. Dlatego 
planujemy nagranie teledysku 
również w tym roku. Będzie to 
jednak coś innego. Ale szczegó-
łów nie zdradzę   - dodaje. 

Oprócz organizacji koncer-
tów i wydarzeń plenerowych 
dyrektor Niedźwiecki dba rów-
nież o codzienną działalność 
stegieńskiego GOKu. Dzięki 
prowadzonym w placówce sek-
cjom m.in. plastycznym oraz 
muzycznym mieszkańcy nad-
morskiej gminy mogą rozwijać 
swoje pasje oraz zainteresowa-
nia. 

- Zwycięstwo w plebiscycie 
traktuję nie jako osobisty suk-
ces, ale nagrodę dla całego ze-
społu Gminnego Ośrodku Kul-
tury w Stegnie. Dziękuję 
za wszystkie oddane głosy. Cie-
szę się, że mieszkańcy są zado-
woleni z naszej codziennej 
pracy - dodaje Łukasz 
Niedźwiecki. ¹

Łukasz Niedźwiecki
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Pasja i profesjonalizm
Biznes 
Tomasz Chudzyński 

t.chudzynski@prasa.gda.pl 

Wiesława Kasperek od lat nie-
zwykle sprawnie i profesjo-
nalnie prowadzi jedną z naj-
większych firm w Nowym 
Dworze Gdańskim  - PPU 
„Tuga”, która zajmuje się spe-
cjalistycznymi robotami dro-
gowymi. 

Skutecznie zdobywa trudny 
rynek inwestycji drogowych. 
Słynie z profesjonalizmu i so-
lidności, co odzwierciedla 
m.in. polityka jakości wprowa-
dzona w firmie. Wiesława 
Kasperek, bo o niej mowa, wy-
walczyła w Plebiscycie Osobo-
wość Roku 2017 pierwsze 
miejsce w kategorii Biznes, 
w powiecie nowodworskim. 
Zajęła również wysokie miej-
sce w zmaganiach wojewódz-
kich.  

Czym zajmuje się 
nowodworska firma, która 
swoją nazwę wzięła od prze-
pływającej przez żuławskie 
miasto rzeki? Do 1997 roku 
wiodącą działalnością PPU 
Tuga były specjalistyczne ro-
boty wodno-kanalizacyjne 
i roboty drogowe w zakresie 
remontów cząstkowych i bu-
dowy nawierzchni z prefabry-

katów betonowych. Zakup Żu-
ławskiego Przedsiębiorstwa 
Drogowego, wraz z całym za-
pleczem, (będącego w latach 
90 XX wieku w likwidacji) 
pozwolił na rozszerzenie dzia-
łalności przedsiębiorstwa 
o specjalistyczne roboty dro-
gowe.  

Firma Tuga przez lata dzia-
łalności zrealizowała szereg 
zadań z zakresu budownictwa 
lądowego, remonty, przebu-
dowy dróg krajowych, woje-
wódzkich i powiatowych.  

W okresie 25 lat istnienia 
Tuga wprowadziła na rynek 
drogownictwa wiele nowator-
skich technologii, a jej pracow-
nicy prowadzą badania 
nad kolejnymi, innowacyj-
nymi rozwiązaniami, które 
będą z powodzeniem wyko-
rzystywane przy remontach 
i budowach nowych dróg.  

Tuga posiada własną, wy-
dajną wytwórnię mas bitu-
micznych, nowoczesny park 
maszynowy i świetnie wysz-
koloną kadrę, które umożli-
wiają przedsiębiorstwu samo-
dzielną, kompleksową realiza-
cję inwestycji publicznych. 

Wiesława Kasperek z nie-
skrywaną pasją omawiała 
między innymi wczasie otwar-
cia ulicy Topolowej 
w Marynowach, zastosowaną 

w modernizacji nawierzchni 
metodę.  

- To technologia podobna 
do tych, stosowanych przy bu-
dowie autostrad - mówiła 
wówczas Wiesława Kasperek. 
- Mamy w firmie wielkie do-
świadczenie, najstarsze masy 
tego typu robiliśmy w roku 
2010, do tej pory nie było żad-
nych pęknięć. Nie jest jej także 
obca lokalna problematyka, 
m.in. zawodowej edukacji 
młodych mieszkańców po-
wiatu nowodworskiego. Jest 
m.in. w Radzie Programowej 
Kształcenia Szkutników 
w nowodworskim Zespole 
Szkół nr 2, działa też w stowa-
rzyszeniu Pracodawcy Pomo-
rza.  
¹

Wiesława Kasperek
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Taniec, który pomaga
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Piotr Niemkiewicz 

piotr.niemkiewicz@polskapress.pl 

Karolina Jachimkowska swo-
im talentem dzieli się ze 
wszystkimi. Ponadto nie wyo-
braża sobie życia, w którym 
miałaby przestać nieść pomoc 
potrzebującym. Zajęcia w za-
łożonej przez siebie szkole 
tańca traktuje jako misję.  

Carla Dance Studio to oczko 
w głowie 26-letniej artystki 
z Władysławowa. Karolina 
Jachimkowska - dla niej doba to 
za mało. Laureatka z powiatu 
puckiego jest zarówno  woka-
listką, tancerką, choreografką, 
trenerką, autorką muzyki 
i tekstów oraz aktywną 
vlogerką. Pasja do sceny za-
częła się już bardzo dawno 
temu.  

- Przez lata głównie poświę-
całam się śpiewowi i tańcowi, 
aktorstwu, wielu rzeczom 
na raz. Przyszedł jednak czas 
i od roku pielęgnuję swój głos 
na tysiąc procent - mówi Karo-
lina Jachimkowska. - Na  
Youtube zadebiutowałam  nie-
dawno, choć przed kamerą 
zawsze czułam się jak ryba 
w wodzie.  

Po skończeniu studiów 
w Bydgoszczy postanowiła 
wrócić nad morze, by tu przele-
wać swoją wiedzę na najmłod-
szych. Tak właśnie powstała 
CDS. Co przyciąga młodzież 
na parkiet?  

- Różnorodność i nowoczes-
ność, bo tu liczy się nie tylko ba-
let i jazz, ale też moje propozy-
cje: street dance czy hip hop lub 
bardzo dance’owe choreografie 
- z charakterystyczną dla siebie 
dynamiką odpowiada Karolina, 
a raczej Carla, bo taki pseudo-
nim artystyczny nosi 
władysławowianka.  

Na zajęciach wykorzystuje 
niekonwencjonalne sztuczki, 
jak na przykład metoda 
Godrona.  

- Na Pomorzu, nie licząc mo-
jego studia, nie ma jeszcze za-
jęć prowadzonych metodą 
Grodna. Edukuję dzieci, z któ-
rymi mam świetny kontakt, 
metodą audiacji, czyli przyswa-
jania i rozumienia usłyszanej 
muzyki. Mogą korzystać z niej 
już maluszki, które są jeszcze 
u mamy w brzuszku.  

Działalność charytatywną 
ma we krwi. Od zawsze wspie-
rała swoim talentem tych, co 
najbardziej tego potrzebują. Jak 
mówi, zaczęła już mając 11 lat. 
Bierze udział m.in. w wieczor-
nicy we Władysławowie. Teraz 
przyszedł czas na samodzielne 
projekty. Na pytanie: „Czy we-
sprze Pani tę inicjatywę?” od-
powiedź może być tylko jedna.  

- Jadę i wspieram - dodaje 
Karolina Jachimkowska. - Naj-
częściej są to wydarzenia zwią-
zane z pomocą małym dzie-
ciom. Jako pedagog mam 
z nimi dobry kontakt.  

Carla nie zapomina też 
o zwierzakach. Sama szykuje 
zbiórki dla czworonogów ze 
schroniska w Dąbrówce. Już 
niedługo szykuje się kolejna ak-
cja. Oczywiście, wszystko w ar-
tystycznym guście.  

- Będzie na pewno koncert 
i warsztaty taneczne - mówi za-
gadkowo Carla. ¹

Karolina Jachimkowska
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Nie zbieram do szuflady
Kultura 
Piotr Niemkiewicz 

piotr.niemkiewicz@polskapress.pl 

Pasję do kolekcjonowania hi-
storycznych pamiątek zaw-
dzięcza szkole. Mimo 76 lat 
nadal dziarsko biega z apara-
tem podczas ważnych wyda-
rzeń na terenie ziemi puckiej. 
Swoje kolekcje chętnie udo-
stępnia innym. 

Werner, a właściwie Janek 
Grabe z Puckiem związany jest 
od małego. Pamięta czasy, gdy 
w mieście były dwa piękne koś-
cioły - jeden chrześcijański, 
a drugi ewangelicki. Jego dzie-
ciństwo przypadło na trudny 
powojenny okres. To właśnie 
w szkole podstawowej zaczęła 
się jego miłość do kolekcjoner-
stwa.  

- Wszystko zaczęło się 
od harcerstwa. Uczucie do tej 
pasji zaszczepili we mnie pań-
stwo Prószyńscy. Nauczyciele, 
którym ogromnie dużo zaw-
dzięczam - mówi Werner 
Grabe. - Mówili: Zbieraj mo-
nety, znaczki i sprawdź, kto 
na nich się znajduje. 

Dzięki temu mały Janek za-
czął podróżować. Bo jak inaczej 
nazwać odkrywanie kolejnych 
królów z rewersów, stempli po-

cztowych, czy magicznych 
miejsc zamkniętych na czarno-
białych fotografiach. Jak dziś 
wspomina, cały proces dojścia 
do źródła danej pamiątki był fa-
scynujący.  

- To wciągało i wciąga nadal 
- mówi z uśmiechem kolekcjo-
ner z Pucka, który poszedł 
za nauczycielską radą i zaczął 
od zbierania monet. Później 
przyszedł czas na widokówki, 
stare zdjęcia i dokumenty. 

Dzisiaj zbiór Wernera li-
czony jest w tysiącach pozycji 
i nie mieści się już na domo-
wym regale. Która pocztówka 
była pierwsza?  

- Trudno to powiedzieć, tyle 
tego było - próbuje sobie przy-
pomnieć pucczanin. - Pewnie 
ta przedstawiająca puckie wy-
brzeże.  

Swoje zamiłowanie do gro-
madzenia pamiątek z przesz-
łości traktuje z iście kronikar-
ską precyzją.  

- Zdjęcie, czy widokówka 
jest symbolem czasu. Dzięki 
nim poznajemy swoje małe oj-
czyzny - wyjaśnia laureat z po-
wiatu puckiego.  

Oczywiście nie jest jedynym 
tego typu kolekcjonerem w re-
gionie. Werner Grabe chętnie 
wchodzi w interakcje ze swoimi 
kolegami po fachu. Wspólnie 

organizują wystawy, czy przy-
czyniają się do powstawania 
ciekawych projektów. Sam też 
bez mrugnięcia okiem współ-
pracuje z samorządami i udo-
stępnia zgromadzone egzem-
plarze. Ostatnio powstał histo-
ryczny kalendarz Pucka oparty 
na jego zbiorach. Zresztą te po-
magają też wielu historykom, 
czy reporterom.  

- Nie zbieram dla siebie - za-
strzega nasz rozmówca. - Chcę, 
by moja kolekcja służyła społe-
czeństwu.  

Dla seniora z Pucka sama 
nominacja do Osobowości 
Roku była wielką nobilitacją, 
a zwycięstwo tylko potwierdza, 
że życiowa pasja przerodziła się 
w misję.  ¹

Werner Grabe 
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Grunt to dobry dialog
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Krzysztof Hoffmann 

krzysztof.hoffmann@polskapress.pl 

Tenis, historia i kierowanie no-
woczesną szkołą - to rzeczy, 
które na co dzień zajmują czas 
dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej w Pogórzu. Rafał 
Juszczyk w gminie Kosakowo 
tworzy placówkę, która zgrab-
nie wymyka się konwencjom.  

Zwycięstwo, szczególnie w ta-
kiej kategorii cieszy, bo nie je-
stem stąd - na gorąco komento-
wał dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. kontradmirała 
Xawerego Czernickiego w Po-
górzu. Według niego, sukces to 
dowód na to, że społeczeństwo 
wciąż rozwijającej się miejsco-
wości w gminie Kosakowo za-
akceptowała na dobre miesz-
kańca Trójmiasta. Co więcej - 
podoba im się model prowa-
dzenia szkoły.  

Rafał Juszczyk swoją karierę 
w oświacie zaczął w 2003 roku. 
Jest nauczycielem historii, wie-
dzy o społeczeństwie oraz edu-
kacji dla bezpieczeństwa. 
Pierwsze kroki stawiał piętnaś-
cie lat temu, w Gimnazjum nr 1 
w Gdyni. Dyrektorem w Pogó-
rzu został we wrześniu 2014 
roku.  

W pogórskiej podstawówce 
rzeczywiście jest inaczej. 
Próżno tu szukać utartych 
schematów nauczania. W myśl 
zasady: Szkoła dostępna dla 
wszystkich.  

- Stawiamy na otwartość. 
Mój gabinet zawsze stoi otwo-
rem i chętnie przyjmuję każ-
dego. - dodaje dyrektor 
Juszczyk. - Gdy pojawia się ja-
kiś problem, uważnie słucham 
i staram się wypracować roz-
wiązanie. Często uczeń, rodzic, 
czy nauczyciel mają tylko częś-
ciową wizję tego, jak funkcjo-
nuje system oświaty, czy edu-
kacja. Dlatego tak ważny jest 
dialog. Nasza podstawówka 
opiera się też na relacjach 
i współpracy. To prowadzi 
do rozwoju.  

W Pogórzu uczy się ponad 
800 dzieci. W wyniku reformy 
zostało wcielone do niej gimna-
zjum w Kosakowie. Admini-
stracyjnej pracy jest co nie 
miara, ale uśmiech z twarzy 
energicznego dyrektora 
w ogóle nie znika. Tym bar-
dziej, że jego podopieczni tak 
bardzo angażują się w życie po-
zaszkolne. Przykład? Odyseja 
Umysłu. Ekipa z Pogórza regu-
larnie wylatuje na finały do Sta-
nów Zjednoczonych. 

- Kontynuujemy to, co za-
częła poprzednia dyrektor, pani 

Ela, która także była trenerką. 
Dopiero w szkole w Pogórzu 
poznałem od podszewki, co to 
jest tak naprawdę Odyseja 
Umysłu - przyznaje Rafał 
Juszczyk. - Wcześniej oczywiś-
cie słyszałem o tym konkursie, 
ale nie wiedziałem, z czym to 
się wiąże. Dostać się to jedno, 
ale później przychodzi czas 
na szukanie sponsorów.  

To udaje się fenomenalnie. 
Zresztą kreatywny klimat pa-
nujący w szkole sprzyja rozwi-
janiu pasji uczniów. To mo-
żemy zaobserwować choćby 
na fanpage’u placówki, który 
prowadzi nie kto inny jak dy-
rektor Juszczyk. - Cieszymy się 
z każdego sukcesu ucznia, nau-
czyciela, rodzica. Każdym 
chwalę się całemu światu.  ¹

Rafał Juszczyk
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Sibuk, czyli rodzina
Biznes 
Krzysztof Hoffmann 

krzysztof.hoffmann@polskapress.pl 

W latach siedemdziesiątych 
ruszyła... produkcja obuwia. 
Siedem lat później firma za-
częła budować swoją markę 
na lokalnym rynku. Firma nie 
boi się rosnącej konkurencji 
i dalej się rozwija. 

Sibuk to nic innego jak nazwi-
sko właściciela pisane wspak. 
Krzysztof Kubis razem ze 
swoim ojcem Gerardem w 2017 
roku otwierają kolejny sklep fir-
mowy, gdzie znajdziemy m.in. 
wysokiej klasy meble. W in-
nych punktach kupić można 
produkty AGD  i RTV, lampy, ro-
wery, czy skutery. Asortyment 
jest bardzo szeroki, a gwarancja 
zadowolenia wpisana w cenę.  

Jak rozwinąć własną firmę 
w Pucku? Recepta jest prosta - 
wystarczy zaangażowanie i od-
powiednie podejście.   

- W naszym mieście prowa-
dzenie własnej działalności jest 
możliwe dzięki pracy i pasji. 
Wszystko na zasadzie 
falowości, długotrwałości i peł-
nego zaangażowania - wyjaśnia 
Krzysztof Kubis. - Zasada jest 
prosta: jeżeli robi się to, co czło-
wiek lubi na co dzień i ta pasja 
jest naszą pracą, to z tej właśnie 

pracy są wymierne korzyści. 
Staramy się zawsze sprostać 
wymaganiom klientów. 

Sklepy z żółto-czarnym logo 
w powiecie puckim zna każdy. 
To zasługa marketingowego 
zmysłu właścicieli oraz konse-
kwentnego dążenia do perfek-
cji w kontekście wymagań 
klientów. Dodatkowym aspek-
tem utożsamiającym Sibuka 
z mieszkańcami Pucka są więzi 
rodzinne. M.in. tym wygrywają 
z sieciówkami!  

- Staramy się naszą markę 
ciągle promować. Dzięki zaan-
gażowaniu najpierw mojego 
taty, moje, a teraz mojej córki, 
która jest współwłaścicielką 
udaje nam się docierać 
do mieszkańców ziemi puckiej. 
Olivia pełne prawa właściciel-
skie - dodaje pucki laureat. - 
Przez lata żyjemy z naszymi 
klientami w symbiozie. To nie 
jest tak, że istnieje firma Sibuk 
i od razu notuje sukces. Sibuk 
powstał dzięki temu, że ma 
konsumentów, którzy nas sza-
nują od wielu lat.  

To właśnie z domu Krzysz-
tof Kubis wyniósł żyłkę biznes-
mena. Doświadczenie pomaga 
w odnalezieniu się w wymaga-
jącym rynku, gdzie konkuren-
cji nie brakuje. Krzysztof Kubis 
nie odczuwa przed nią strachu. 
- Dobra konkurencja zawsze 

jest motorem napędowym. Nie 
należy się jej bać, z konkuren-
cją należy dobrze współpraco-
wać - podsumowuje 
pucczanin.  

Krzysztof Kubis aktywnie 
działa w Regionalnej Izbie 
Przedsiębiorców „Norda”. Jego 
firma mocno angażuje się w ży-
cie społeczne. Sibuk chętnie 
uczestniczy we wszelkiego ro-
dzaju festynach szkolnych i sa-
morządowych. Często jest jed-
nym z głównych sponsorów. 
Sam też organizuje akcje chary-
tatywne, których dochód prze-
znaczany jest na Puckie Hospi-
cjum.  

Co zrobić, by biznes chwy-
cił? Właściciel Sibuka radzi, by 
po prostu kochać swoją pracę. 
Reszta przyjdzie sama. ¹

Krzysztof Kubis
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Czas wielkiego rozwoju
Samorządność 
 i społeczność lokalna 
Kinga Furtak 

kinga.furtak@polskapress.pl  

Jacek Pauli, burmistrz Skarszew, 
nominowany był do plebiscytu 
Osobowość Roku 2017 za roz-
wój i promocję gminy 
Skarszewy. 

- Od czasu wyborów w 2014 roku 
nasza gmina przechodzi okres in-
tensywnego rozwoju i realizacji 
wielu oczekiwanych przez 
Mieszkańców inwestycji - pod-
kreśla Jacek Pauli.-  Jestem z tego 
dumny i zrobię wszystko, aby 
kontynuować ten dobry dla 
Skarszew kierunek. Udało nam 
się pozyskać wiele milionów zło-
tych ze źródeł zewnętrznych - to 
dla mnie także wielka satysfak-
cja, ponieważ zadeklarowałem 
na początku kadencji osobistą 
odpowiedzialność za tę kwestię. 
Cieszę się, widząc zadowolone 
dzieci i rodziców, korzystających 
z nowego przedszkola, wkrótce 
będzie funkcjonować hala wido-
wiskowo - sportowa, z siłownią 
i częścią fitness, pozwalająca 
na rozwijanie swoich sportowych 
pasji. Te wszystkie inwestycje, 
także na wsiach, ułatwiają życie 
Mieszkańcom. Pomagamy na-
szym seniorom, ale stawiamy 

także na bardzo duże inwestycje 
w oświacie, aby wszyscy Miesz-
kańcy, mogli żyć szczęśliwie 
w naszej gminie.  

Gmina ma ciągle wiele po-
trzeb w zakresie infrastruktury, 
w szczególności dróg - zaniedba-
nia w tej kwestii są bardzo duże - 
w mieście i sołectwach. - Mimo, 
że nie jesteśmy w stanie zrobić 
wszystkiego od razu, będziemy 
się na pewno na tym koncentro-
wać - mówi burmistrz. -  Rozpo-
czynamy proces modernizacji 
oczyszczalni ścieków, budowy 
kanalizacji w Więckowach, 
w tym roku startuje również re-
witalizacja miasta, a także wy-
miana lamp na energooszczędne 
w całej gminie. Wspólnie 
z Energą zainwestujemy również 

w budowę inteligentnych przejść 
dla pieszych. Szczególnie jednak 
rewitalizacja pozwoli na to, aby 
Skarszewy odzyskały swój blask. 
Wyremontujemy najważniejsze 
ulice w mieście, nastąpi proces re-
nowacji murów obronnych. To 
wszystko możliwe dzięki temu, 
że mamy bardzo stabilny budżet 
i niskie zadłużenie, co gwarantuje 
pewność rozwoju Skarszew. 

Cieszą również inne efekty 
związane z rozwojem gospodar-
czym.  - Sam namawiałem przed-
siębiorców, aby zainwestowali 
w budowę mieszkań - mówi Ja-
cek Pauli. -  Dzisiaj jesteśmy 
świadkami kilku inwestycji, 
dzięki którym w gminie pojawi 
się kilkaset mieszkań - w tej 
chwili mamy już gotowe bloki 
na osiedlach Panorama Skarszew 
i Piękny Zakątek, budowane są 
i planowane kolejne. Również 
gmina zainwestowała w miesz-
kania komunalne w Pogódkach 
i planuje kolejne w nowej kaden-
cji, aby mieszkania trafiły do naj-
bardziej potrzebujących. Wspie-
ramy przedsiębiorców, którzy 
tworzą nowe miejsca pracy. 
Skarszewy stają się atrakcyjnym 
miejscem do mieszkania i pracy, 
w wieloma wydarzeniami kultu-
ralnymi - jeszcze niedawno byli-
śmy, niestety, postrzegani zupeł-
nie inaczej. ¹

Jacek Pauli  
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Rozpoznawalna marka 
Kultura 
Kinga Furtak 

kinga.furtak@polskapress.pl  

Piotr Pielecki, dziennikarz, no-
minowany był w plebiscycie 
„Dziennika Bałtyckiego” - Oso-
bowość Roku 2017 za promo-
wanie regionu Kociewia, jego 
kultury, historii i tradycji, 
za stworzenie postaci  Piotra 
Kociewskiego, formy nowator-
skiego przekazu w social me-
diach.  

Piotr Pielecki jest przede wszyst-
kim dziennikarzem multime-
dialnym. Autorem publikacji 
drukowanych, ale też filmów 
i relacji prezentowanych w sieci. 
Docenił siłę przekazu 
internetowego.  

- Chciałbym przede wszyst-
kim podziękować kapitule re-
dakcji „Dziennika Bałtyckiego” 
za nominację do plebiscytu 
Osobowość Roku 2017 w kate-
gorii Kultura. Jednocześnie 
bardzo serdecznie dziękuje  
wszystkim tym, którzy w ple-
biscycie oddali na mnie swój 
głos - mówi Piotr Kociewski. -  
Bez Was moi Kochani nie by-
łoby tego zwycięstwa. Dzię-
kuje tym wszystkim, którzy 
czytają i reagują na moje mate-
riały prasowe i filmowe, bez 

Was nie byłoby Piotra 
Kociewskiego.  

- Szanowni Państwo, gratu-
luję redakcji „Dziennika Bałty-
ckiego” dobrego pomysłu i  
pragnę zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden aspekt plebiscytu Oso-
bowość Roku, a mianowicie jego 
otwartość - mówi laureat. -  To 
właśnie otwarta formuła plebi-
scytu pozwala, mówiąc kolo-
kwialnie na wydobywanie 
na światło dzienne osób krea-
tywnych, zaangażowanych spo-
łecznie, posiadających swój 
własny dorobek dokonań, ale 
nader często nieznanych w gmi-
nach, powiatach, które zamiesz-
kują, ponieważ nie pojawiają się 
na oficjalnych imprezach samo-
rządowych. Uważam, że ta war-
tość plebiscytu zasługuje 
na szczególne podkreślenie.  Dla 
mnie osobiście nagroda i tytuł 
Osobowość Roku 2017 w katego-
rii Kultura jest z jednej strony 
niewątpliwym dowartościowa-
niem mojej działalności, a z dru-
giej strony mobilizuje mnie 
do dalszej pracy i to jest chyba 
największy walor tej nagrody. 

Piotr Pielecki jest zwolenni-
kiem minimalizmu.  

- Prostota sama w sobie jest 
piękna i trwała - zaznacza. - Pro-
ste środki przekazu moim zda-
niem skutecznie potrafią do-

trzeć do Czytelnika, widza i do-
starczyć mu tematów do wzru-
szeń, głębokich przemyśleń oraz 
analiz. Prostota to autentycz-
ność. Prostota to wiarygodność 
i bezkompromisowość. Stąd ta-
kie moje zamiłowanie do bieli 
i czerni. Na takich właśnie po-
dwalinach powstała symbo-
liczna postać Piotra 
Kociewskiego, niosąca sama 
w sobie przekaz tego, że istnieje 
coś takiego jak Kociewie. Moją 
idée fixe, jest stworzenie przez 
pryzmat zrealizowanych mate-
riałów pewnej rozpoznawalnej 
marki Piotra Kociewskiego. 
Chciałbym, aby takim kolejnym 
etapem w mojej pracy było na-
pisanie książki, o której rozmy-
ślam już od paru miesięcy.  ¹

Piotr Pielecki 
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Dają dzieciom siłę 
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Kinga Furtak  

kinga.furtak@polskapress.pl  

Aurelia Jankowska, 
koordynatorka Centrum Po-
mocy Dzieciom 
w Starogardzie Gdańskim.  

Powstanie Centrum Pomocy 
Dzieciom Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę w Starogardzie 
Gd. to efekt ciężkiej pracy wielu 
osób - mówi Aurelia Jankow-
ska. -  Idea uruchomienia takiej 
placówki jest efektem wielolet-
nich doświadczeń Fundacji Da-
jemy Dzieciom Siłę w zakresie 
pomocy dzieciom krzywdzo-
nym, to również ogromny 
wkład finansowy Fundacji 
Velux. Mam tę ogromną przy-
jemność pełnienia roli koordy-
natora Centrum Pomocy Dzie-
ciom. Dla mnie to wielkie wyz-
wanie ale też ogromna odpo-
wiedzialność. Czuję się doce-
niona przez Zarząd Fundacji 
Dajemy Dzieciom Siłę, który 
obdarzył moją osobę wielkim 
zaufaniem. 

Centrum Pomocy Dzieciom 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  
w Starogardzie jest pierwszą 
tego typu placówką w Polsce, 
w najbliższym czasie powstaną 
jeszcze 3 na terenie Polski . Uzu-

pełnia też ogromną lukę w sy-
stemie pomocy dzieciom 
w Starogardzie Gdańskim. 
Do tej pory nie było miejsca,  
w którym dzieci, które do-
świadczyły przemocy i wyko-
rzystywania mogły zwrócić się 
o pomoc. 

- Pomoc dzieciom, pochyla-
nie się nad ich problemami 
od wielu lat  towarzyszy mojej 
pracy zawodowej - mówi 
koordynatorka Centrum Po-
mocy Dzieciom w Starogardzie 
Gd. - Swoje pierwsze kroki sta-
wiałam jako pracownik peda-
gogiczny w PG 1 , potem wspól-
nie z grupą psychologów i pe-
dagogów przy wsparciu i zaan-
gażowaniu Krzysztofa Sarzały  
- obecnie koordynatora pomor-
skiego oddziału Fundacji Da-
jemy Dzieciom Siłę – oraz przy-
chylności ówczesnych władz 
miasta uruchomiliśmy Punkt 
Interwencji Kryzysowej . Było 
to miejsce, w którym pomocą 
i wsparciem psychologicznym 
w kryzysie pomagaliśmy doro-
słym i dzieciom ofiarom prze-
mocy. Powstanie Centrum Po-
mocy Dzieciom Fundacji Da-
jemy Dzieciom Siłę 
w Starogardzie Gd. było 
słuszną decyzją zarówno za-
rządu fundacji, jak i władz mia-
sta.  Placówka wyznacza nowe 
standardy ochrony dzieci, pro-

wadzi edukację profesjonali-
stów, a także służy wsparciem 
różnym instytucjom, co prze-
kłada się na bezpośrednią po-
moc dzieciom. 

- Mam tę przyjemność kie-
rowania świetnym zespołem - 
mówi Aurelia Jankowska. - To 
ludzie, którzy oprócz przygoto-
wania merytorycznego mają 
w sobie coś wyjątkowego: 
ogromną wrażliwość, empatię, 
zaangażowanie, a przede 
wszystkim pasję . Nie traktują 
swojej pracy tylko jako spełnie-
nia zawodowych obowiązków, 
ale swoistą misję pomagania 
drugiemu człowiekowi. Patrzą 
na świat z perspektywy dziecka 
i zaspakajania jego potrzeb.  

Placówka mieści się przy ul. 
Hallera 19 a. ¹

Aurelia Jankowska
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Browar z sukcesami 
Biznes 
Kinga Furtak 

kinga.furtak@polskapress.pl  

Tomasz Starczewski, właści-
ciel Browaru Czarna Owca. 
Swoim piwem promuje 
Kociewie w całej w Polsce. 

- Hobbystycznym, domowym 
wyrobem piwa zajmowałem 
się od około 2003 roku - wspo-
mina właściciel browaru. -  To 
były czasy, kiedy aby napić się 
dobrego piwa, trzeba było so-
bie je uwarzyć. Myśl o urucho-
mieniu własnego browaru po-
jawiła się w mojej głowie, 
gdzieś około roku 2012. Praco-
wałem wtedy dla dużej korpo-
racji, angażując się całkowicie 
w świecie targetów, wskaźni-
ków, projektów i zmian organi-
zacyjnych. To był bardzo dobry 
czas. Czułem, że robię coś waż-
nego dla siebie, dla pracowni-
ków, dla firmy, dla klientów. 
Wtedy po raz pierwszy pomy-
ślałem, że chciałbym stworzyć 
firmę, która będzie produko-
wać wyjątkowe piwo. A mia-
łem już wtedy kilka okazji, aby 
takiego piwa spróbować. 

W kwietniu 2015 roku był 
już gotowy  plan i budżet przed-
sięwzięcia. - Wspólnie z żoną 
zdecydowaliśmy się przezna-
czyć wszystkie oszczędności 

na budowę browaru - mówi To-
masz Starczewski. - Pomogła 
też rodzina i przyjaciele - go-
tówką i pomocą podczas uru-
chomienia. W listopadzie 2015r. 
kupiłem hektarową działkę 
w Semlinie i rozpocząłem mo-
dernizację budynku, aby dosto-
sować go do produkcji spożyw-
czej. Po kilkudziesięciu kontro-
lach, odbiorach i sprawdze-
niach urzędowych, w lipcu 
2016 roku uwarzyliśmy pierw-
sze piwo - „Odrodzenie” - jasne 
APA o bardzo cytrusowym cha-
rakterze. Do dzisiaj jest to jeden 
z naszych bestsellerów. Od tego 
czasu wyprodukowaliśmy 
około 100 warek różnych piw 
i użyczamy sprzętu dla browa-
rów kontraktowych. Trzynasty 
w kolejności wyrób Browaru 
Czarna Owca, czyli leżakowany 
w beczkach po bourbonie Por-
ter Noster, zdobył wielkie uzna-
nie klientów oraz sędziów Kon-
kursu Piw Rzemieślniczych.  

Porter Noster Bourbon 
Barrel Aged to ciemne piwo 
w stylu porter bałtycki. Charak-
teryzuje się mocnym aroma-
tem i smakiem szlachetnego 
alkoholu, wanilii, kokosa, toffi, 
wiśni, kawy i czekolady. Piwo 
dojrzewało 7 miesięcy 
w tanku, a następnie przez ko-
lejne 2 miesiące w beczkach 
po bourbonie, sprowadzonych 

z USA z firmy Brown-Forman, 
producenta Jacka Danielsa. 

W listopadzie 2017 roku 
odebraliśmy złoty medal, tytuł 
Kraftu Roku i gratulacje pły-
nące z całej Polski. To przede 
wszystkim ogromny zaszczyt, 
ale również wielkie wyzwanie 
aby utrzymać mistrzowski po-
ziom wszystkich naszych piw.  

Właściciel Czarnej Owcy 
z wykształcenia jest farmaceutą. 
Piwowarstwo to jego hobby, 
które rozwija od 2002 r. - Naj-
pierw warzyłem piwo w garn-
kach, w domowej kuchni - 
wspomina. - Były okresy, że nie 
miałem czasu na hobby. Teraz 
cały czas poświęcam na to 
przedsięwzięcie. Piwa trafiły 
także na sklepowe półki w całej 
Polsce. ¹

Tomasz Starczewski 
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Pomagać w potrzebie
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Piotr Piesik 

p.piesik@prasa.gda.pl 

Sylwia Celmer została laureat-
ką plebiscytu Osobowość Ro-
ku 2017 w powiecie sztum-
skim w kategorii Działalność 
społeczna i charytatywna. 
Jest  sołtysem Postolina 
w gminie Sztum, zawodowo 
pracuje w sztumskiej placów-
ce Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego. Aktyw-
nie działa także w szeregach 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Postolinie. 

Sylwia Celmer znana jest ze 
swojej energii w organizowaniu 
akcji pomocy dla ludzi znajdu-
jących się w potrzebie. Kiedy 
w miejscowości Polaszki 
(gmina Sztum) doszło do po-
żaru budynku wielorodzin-
nego, natychmiast pojawiła się 
na miejscu i zaczęła organizo-
wać wsparcie dla pogorzelców. 
Ruszyła zbiórka rozmaitych 
przedmiotów, darów, wszelkiej 
pomocy. Napłynęło jej bardzo 
dużo. Ludzie dobrej woli nie 
szczędzili wsparcia. Poszkodo-
wani pozostali przecież bez 
żadnego dobytku. Pomoc na-
pływała nawet z daleka. Nie 

proszono o pieniądze - kiedy 
zgłaszał się ktoś gotów przeka-
zać konkretną sumę, wskazy-
wano co warto kupić dla pogo-
rzelców. 

Z podobną energią zorgani-
zowana została akcja wsparcia 
dla mieszkańca gminy, walczą-
cego ze śmiertelną chorobą. Nie 
był w stanie samodzielnie sfi-
nansować terapii. Wspólnie 
z licznym gronem współpra-
cowników Sylwia Celmer prze-
prowadziła akcję pomocy. 
Datki zbierano do puszek, orga-
nizowano zbiórkę podczas fe-
stynu z okazji 80-lecia klubu 
sportowego Błyskawica 
Postolin. Niestety mężczyzna 
nie wygrał walki z chorobą, jed-
nak wszystkie podobne akcje 

przynoszą coś, czego nie da się 
przeliczyć na żadne pieniądze - 
ludzką wrażliwość na niesz-
częście innych, na ich potrzeby.  
Nie sposób pominąć energicz-
nej aktywności Sylwii Celmer 
w ramach Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Postolinie. To jedna 
z nielicznych jednostek w po-
wiecie sztumskim, w której 
działa drużyna kobiet. Uczest-
niczą w akcjach ratowniczych, 
startują w zawodach, pracują 
nad strażackim wyszkoleniem, 
upowszechniają wiedzę nt. 
bezpieczeństwa pożarowego. 
Przez swoich kolegów są trak-
towane z całą powagą, jak peł-
noprawni strażacy. 

Jak twierdzi Sylwia Celmer, 
to dzięki aktywności  wszyst-
kich dziewczyn, które często 
zostawiają  w domach ro-
dziny, aby nieść pomoc po-
trzebującym otrzymuje się 
wielki „zastrzyk energii”. Dla-
tego zachęca wszystkie panie, 
które mają trochę czasu i chęci 
do spróbowania swoich sił 
w strażackich szeregach. By-
cie strażakiem to sposób 
na życie, to duma, to możli-
wość samorealizacji. To super 
sprawa. Życzymy więc jak naj-
więcej akcji zakończonych po-
wodzeniem!  
¹

Sylwia Celmer 
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Muzyka jest jego życiem
Kultura 
Piotr Piesik 

p.piesik@prasa.gda.pl 

Sławomir Buzanowski jest 
laureatem plebiscytu Oso-
bowość Roku 2017 w powie-
cie sztumskim w kategorii 
Kultura - na co dzień kieruje 
pracą Gminnego Centrum 
Kulturalno - Bibliotecznego 
w Starym Dzierzgoniu. 
Od wielu lat znany jest ze 
swej aktywności na niwie 
muzycznej. Nie traci żadnej 
okazji do grania  
i śpiewania.  

Pan Sławomir lideruje zespo-
łom muzycznym, sam jest 
znakomitym instrumentalistą 
i wokalistą. Prowadzi m.in. 
zespół wokalno-instrumen-
talny Boys Dual Voices, także 
wokalny zespół 
„Starodzierzgonianie”, który 
posiada również inną, mniej 
oficjalną nazwę „Aniołki 
Buzanka”. Panie często wy-
stępują podczas wszelkich 
imprez na terenie gminy Stary 
Dzierzgoń.  

Sławomir Buzanowski ma 
w swoim dorobku także dzia-
łalność społeczną.  

Zasiadał przez jedną ka-
dencję w Radzie Powiatu 

Sztumskiego. Obecnie w sa-
morządzie nie pracuje, za to 
zaangażował się w pracę czy-
sto społeczną - jest prezesem 
Stowarzyszenia „Niesiemy 
Pomoc”, które założył wspól-
nie z gronem mieszkańców 
gminy. Wspólnie zorganizo-
wali już dwukrotnie bale cha-
rytatywne, z których dochód 
przeznaczono m.in. na zaku-
pienie busa dla seniorów z te-
renu gminy.  

Sam prezes brawurowo 
poprowadził licytację atrak-
cyjnych fantów i wodził rej 
na parkiecie. 

Nie sposób pominąć pracy 
organizatorskiej Sławomira 
Buzanowskiego. Jako szef 
Gminnego Centrum Kultu-
ralno- Bibliotecznego jest nie-
jako na to „skazany”, lecz po-
trafił zgromadzić wokół siebie 
liczne grono ludzi, którzy do-
skonale przygotowują najróż-
niejsze imprezy, od Wieczoru 
Cygańskiego nad jeziorem 
w Przezmarku poczynając, 
kończąc na Wojewódzkich 
Dożynkach, które w ubiegłym 
roku odbyły się w Starym 
Dzierzgoniu.  

Ta druga impreza była 
prawdziwym sprawdzianem 
organizacyjnym, wszak 
na Powiśle zjechały delegacje 

z całego województwa po-
morskiego. Wszyscy wyjeż-
dżali zadowoleni, gratulując 
znakomitego przygotowania 
tej okazałej imprezy. 

Sławomir Buzanowski ma 
już gotowy kalendarz imprez 
w gminie Stary Dzierzgoń 
do końca bieżącego roku 
i na pewno każdy znajdzie dla 
siebie coś interesującego. 
Oprócz grona współpracow-
ników może liczyć na pomoc 
najbliższych - jego  
małżonka sama znakomicie 
śpiewa i jest jednym z filarów 
„Aniołków Buzanka”, córka 
natomiast wspiera ojca pod-
czas występów Boys Dual 
Voices.  
¹

Sławomir Buzanowski 
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Znany w całym regionie
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Piotr Piesik 

p.piesik@prasa.gda.pl 

Józef Sarnowski to laureat 
plebiscytu Osobowość Roku 
2017 w powiecie sztumskim 
w kategorii Samorządność 
i społeczność lokalna. Od wie-
lu lat doskonale jest znany 
mieszkańcom całego regionu, 
od Mierzei Wiślanej po okoli-
ce Kwidzyna. Długo pracował 
w sektorze rolnictwa, m.in. 
kierował Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego w Starym Po-
lu. Obecnie zasiada w sejmiku 
wojewódzkim, którego jest 
wiceprzewodniczącym. 

Sprawy wsi zna bardzo dobrze 
i nie są to żadne przechwałki, 
ponieważ ze sprawami rolni-
ków ma do czynienia od wielu 
lat. Spotyka się bardzo często 
z mieszkańcami wsi, którzy in-
formują o szkodach w rolni-
ctwie. Niestety bardzo małe są 
kompetencje Sejmiku w dzie-
dzinie rolnictwa. Bezpośred-
niego wpływu na tę dziedzinę 
samorząd wojewódzki nie ma, 
natomiast może wpływać 
na całą sferę „okołorolniczą”, 
choćby na melioracje czy dba-
łość o lepsze warunki życia 
mieszkańców wsi. Józef 

Sarnowski stara się skrzętnie 
notować docierające do niego 
informacje nt. sytuacji rolni-
ków, niezwłocznie je przeka-
zuje do resortu rolnictwa i roz-
woju wsi. Podaje takie wiado-
mości także na forum Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. 

Często rozmawia z mar-
szałkiem województwa Mie-
czysławem Strukiem o spra-
wach powiatu sztumskiego. 
O konieczności odbudowy 
drogi wojewódzkiej ze Sztumu 
do Białej Góry. To nie tylko do-
godna trasa dla turystów, któ-
rzy odwiedzają przystań 
wodną w Białej Górze. Rozma-
wia nt. miejsca Powiśla i Żuław 
w strategicznych planach wo-
jewództwa. Bo przecież woje-
wództwo pomorskie to nie 
tylko metropolia trójmiejska 
i Kaszuby. Powiaty powinny 
być traktowane równo. Powi-
śle i Żuławy są regionami ty-
powo rolniczymi. To powo-
duje, że w niektórych dziedzi-
nach są słabsze, w innych sil-
niejsze. Ale nie mogą być trak-
towane gorzej od innych tylko 
dlatego, że jesteśmy dalej 
od metropolii.  

Najwięcej czasu spędza 
w powiatach sztumskim 
i nowodworskim, z którymi 
jest blisko związany. Oba są 
podobne, dominują tu tak 

zwane popegeerowskie te-
reny. Mieszkańcy nie 
do końca odnaleźli się w no-
wej rzeczywistości gospodar-
czej i społecznej. Trzeba po-
święcić im więcej uwagi, po-
nieważ na to zasługują. Dla-
tego Józef Sarnowski przyj-
muje każde zaproszenie na se-
sje samorządów lokalnych, 
nieraz pojawia się na nich i bez 
zaproszenia.  

Znany jest ze swojej wiedzy 
i pasji kulinarnej. Przez kilka lat 
prowadził zajazd „Jonatan” 
w Czerninie, potem oddał stery 
w ręce bratanicy. Jednak nie 
unika zakasania rękawów 
i osobistego przyrządzenia 
smakowitych, tradycyjnych 
potraw, zwłaszcza z dziczyzny. 
¹

Józef Sarnowski
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Zaczynał od kiosku
Biznes 
Piotr Piesik 

p.piesik@prasa.gda.pl 

Najwięcej głosów w plebiscy-
cie Osobowość Roku 2017 
w powiecie sztumskim w ka-
tegorii Biznes otrzymał Piotr 
Charkiewicz. Przedsiębiorca 
z Mikołajek Pomorskich, ale 
i samorządowiec, radny gmi-
ny Mikołajki Pomorskie. To 
nie pierwszy jego sukces 
w plebiscytach „Dziennika 
Bałtyckiego” - triumfował 
wśród Mistrzów Handlu w gło-
sowaniu na Sklep Roku. Pracu-
jąca w nim Małgorzata Kowal-
ska została Sprzedawcą Roku. 
Jak widać, klienci i mieszkań-
cy doceniają dobre prowadze-
nie biznesu. 

Pewnie przekłada się to rów-
nież na zaufanie wyborców 
w wyborach samorządowych 
- przedsiębiorca dobrze pro-
wadzący swoje interesy powi-
nien solidnie dbać o sprawy 
gminy.  Piotr Charkiewicz 
wspólnie z żoną Małgorzatą 
prowadzi obecnie sklep Le-
wiatan w Mikołajkach Pomor-
skich. Zanotowali niekwestio-
nowany sukces, jakim było 
zwycięstwo w dwóch katego-
riach plebiscytu Mistrzowie 
Handlu. Ta wygrana świad-

czyła o profesjonalizmie i za-
angażowaniu pracowników 
oraz o dobrej opinii, jaką udało 
się wypracować u klientów. To 
oni weryfikują i oceniają 
przedsiębiorcę każdego dnia - 
jeśli się ich zawiedziemy, już 
nie wrócą. Małgorzata i Piotr 
Charkiewiczowie traktujemy 
swój sklep jako rodzinny, 
osiedlowy, choć rozmiary ma 
spore. Doskonale znają pra-
cowników i klientów. 

Swój biznes Małgorzata 
i Piotr Charkiewiczowie zaczy-
nali od kiosku. Starali się syste-
matycznie iść naprzód, inwe-
stowali, ciężko pracowali. Kon-
sekwentnym wysiłkiem - ze 
wsparciem personelu - stale no-
towali rozwój. Tak też jest 
do dziś. Notabene od samego 
początku sprzedają w swoich 
sklepach „Dziennik Bałtycki” - 
niech tak będzie nadal! 

Prowadzenie przedsiębior-
stwa nie jest przysłowiowym 
łatwym kawałkiem chleba. 
Przecież jest się odpowiedzial-
nym nie tylko za siebie, także 
za innych. Trzeba zapewnić 
środki na wynagrodzenia dla 
personelu, zadbać o dostawy 
towaru, odpowiednio gospoda-
rować finansami. Nie każdy się 
do tego nadaje. Piotr 
Charkiewicz jak najbardziej, 
czego dowodem sukces jego 

działalności. Także to, że nie 
brak osób związanych z jego 
firmą od samego początku. 
Gdyby było inaczej, chyba nie 
wytrzymaliby. 

Piotr Charkiewicz jest prze-
wodniczącym Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Mikołajki 
Pomoskie, zasiada też w Komi-
sji Gospodarczej. Nieprzypad-
kowo został wybrany do tych 
właśnie komisji. Jako doświad-
czony, odnoszący sukcesy 
przedsiębiorca dokładnie ana-
lizuje budżet gminy i założenia 
długofalowej polityki finanso-
wej. Nie szczędzi na to czasu. 
Wszak powodzenie gminy 
przekłada się na dobrobyt 
mieszkańców. Jak by nie było - 
klientów. 
¹

Piotr Charkiewicz jest 
przedsiębiorcą ale i radnym
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Warto działać dla innych
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Przemysław Zieliński 

p.zielinski@prasa.gda.pl 

Maciej Szulce - koordynator fi-
nałów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
w Tczewie - zwyciężył w plebi-
scycie Osobowość Roku 2017 
w powiecie tczewskim  
w kategorii Działalność spo-
łeczna i charytatywna. Nomi-
nowany został za sprawną or-
ganizację najważniejszego 
wydarzenia charytatywnego 
w roku. 

Jak sam mówi, działalność spo-
łeczna to jego pasja, a w działa-
nia Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy angażuje się 
od wielu lat, najpierw jako sze-
regowy wolontariusz, a obecnie 
jako szef sztabu Orkiestry 
w Tczewie. 

- Lubię pomagać drugim 
osobom, ponieważ często 
bywa tak, że bez wsparcia in-
nych nie da się pokonać prze-
ciwności losu - wyjaśnia Maciej 
Szulce. - Ta idea przyświeca 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Wielki Fi-
nał w styczniu zawsze jest emo-
cjonujący, ale też wyczerpujący 

fizycznie, bo przygotowania 
trwają już od września. 

Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy to nie jedyna akcja 
charytatywna, w którą Maciej 
Szulce jest w ostatnim cza-
sie zaangażowany.  

- Wystartowała już akcja po-
mocy dla chorego Jasia 
Bielińskiego, kilkumiesięcz-
nego chłopca z Tczewa, który 
urodził się jako wcześniak - tłu-
maczy nasz laureat. - Wykryto 
u niego szereg wad, w tym wro-
dzoną przepuklinę oponową-
rdzeniową, retinopatię, 
dysplazję oskrzelowo- płucną. 
Rodzice Jasia potrzebują środ-
ków na lekarstwa, sprzęt me-
dyczny, operacje, rehabilitacje, 
konsultacje. Można wesprzeć 

tę akcję np. poprzez przekaza-
nie fantów oraz licytowanie ich 
na Facebook’u, na profilu 
„Światełko dla Jasia”.  

Zawodowo zajmuje się pro-
wadzeniem agencji artystycz-
nej, która prowadzi kariery m. 
in. zespołów znanych wszyst-
kich miłośnikom disco-polo, 
oraz DJ-skiej.  

 - Wynika to z mojej pasji, 
jaką od zawsze była muzyka - 
podkreśla Maciej Szulce. - 
Drugą miłością są góry, w które 
uciekam, gdy chcę naładować 
akumulatory. 

- Chciałbym serdecznie po-
dziękować wszystkim osobom, 
które oddały na mnie swój głos 
- kontynuje nasz rozmówca. -  
Nawet nie spodziewałem się, 
że jest tyle osób, którym znane 
są moje starania na polu chary-
tatywnym. To bardzo miłe 
i utwierdza mnie w przekona-
niu, że warto działać na rzecz 
drugiego człowieka. Jeszcze raz 
serdecznie dziękuję za każdy 
wysłany SMS. Nominację oraz 
zwycięstwo w powiatowym 
etapie plebiscytu „Dziennika 
Bałtyckiego” traktuję jako duże 
wyróżnienie nie tylko dla mnie, 
ale dla wszystkich osób zaanga-
żowanych chociażby w stycz-
niowy finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. ¹

Maciej Szulce
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Lubi pracę „w kulturze” 
Kultura 
Przemysław Zieliński 

p.zielinski@prasa.gda.pl 

Kamila Gillmeister - główny 
specjalista ds. wystawienni-
czych i warsztatów artystycz-
nych w Fabryce Sztuk 
w Tczewie, etnolog i animator 
kultury ludowej - została lau-
reatką tytułu Osobowość Ro-
ku 2017 w powiecie tczew-
skim w kategorii Kultura. 

- Nagroda jest dla mnie dostrze-
żeniem i docenieniem mojej 
długoletniej pracy edukacyjnej 
i wystawienniczej - mówi Ka-
mila Gillmeister. - Potwierdze-
niem, że to, co robię, ma sens 
i jest ważne. Otrzymałam ją 
dzięki Państwa głosom i to Pań-
stwu serdecznie za nią dzię-
kuję. Z całego serca chcę także 
podziękować mojej dyrektor, 
Alicji Gajewskiej, za zaufanie 
w pracy, i moim kolegom 
z działu - Radosławowi Wiec-
kiemu, Piotrowi Witkowskie-
mu i Andrzejowi Wieczorkow-
skiemu za ich wsparcie i po-
moc, bo bez nich nic by się nie 
udało. 

Kamila Gillmeister w Fa-
bryce Sztuk pracuje od po-
czątku. Tutaj powstawały przy-
gotowane przez nią świetnie 

oceniane wystawy poświęcone 
m. in. roli chleba w kulturze lu-
dowej czy kociewskim kaplicz-
kom przydrożnym. 

- Najważniejszy dla mnie 
jest poziom merytoryczny i wy-
miar edukacyjny przygotowy-
wanych przeze mnie wydarzeń 
- wyjaśnia. - Chciałabym, aby 
każdy z naszych gości wyniósł 
coś wartościowego z wizyty 
w Fabryce Sztuk. Bardzo ważna 
jest dla mnie współpraca z arty-
stami i ich satysfakcja. 

Z wykształcenia jest etnolo-
giem po Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, ale 
ukończyła też studia podyplo-
mowe z muzealnictwa, zarzą-
dzania kultur i wiedzy o sztuce 
na profilu kuratorskim. 

- Lubię moją pracę, bo robię 
to co zawsze chciałam robić, 
czyli pracować w „kulturze”, 
organizować wystawy, zajmo-
wać się edukacją - tłumaczy. -  
W mojej pracy mogę to 
wszystko połączyć. Daje 
ona nieograniczone możli-
wości poznawania wspania-
łych ludzi. Według mnie na sto-
sunek do pracy wpływa atmo-
sfera. Mam szczęście współpra-
cować z cudownymi ludźmi. 

Kamila Gillmeister już pra-
cuje nad kolejną edycją Nocy 
Muzeów. Tym razem hasłem 

przewodnim jest „slow” i „na-
tura”. W dalszych planach jest 
autorska wystawa etnogra-
ficzna na temat śmierci w kul-
turze ludowej, wystawa prac 
tczewskiego malarza naiwnego 
Bogdana Lesińskiego oraz 
udział w dwóch dużych ogól-
nopolskich projektach eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Prywatnie interesuje się 
sztuką, lubi podróże, a ich ce-
lem są nie tylko muzea, jazdę 
na rowerze, sporo czyta - głów-
nie reportaże i kryminały.  

- Jestem fanką siatkówki 
i jak tylko pozwala mi na to 
czas, jeżdżę na mecze siatkar-
skie, gdzie zawsze kibicuję 
gdańskiemu Treflowi - do-
daje. ¹

Kamila Gillmeister 
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Gniew z potencjałem
Samorządność i społecz-
ność lokalna 
Przemysław Zieliński 

p.zielinski@prasa.gda.pl 

Damian Szmyt, radny Rady 
Miejskiej w Gniewie, został 
zdobywcą tytułu Osobowości 
Roku 2017 w powiecie 
tczewskim w kategorii Samo-
rządność i społeczność lokal-
na. 

Wuefista i trener koszykówki 
z zacięciem społecznikow-
skim - tak jednym zdaniem 
można podsumować Damiana 
Szmyta. 

- Działalność społeczna jest 
dla mnie pasją, którą odziedzi-
czyłem po moim tacie, byłym 
wieloletnim radnym oraz obec-
nym działaczu społecznym, 
za co mu niezmiernie dziękuję - 
wyjaśnia nasz laureat. - Praca 
społecznika-radnego jest wyz-
waniem i na tym polu mogę re-
alizować swoją wspomnianą 
pasję. Cieszą mnie przy tym 
uśmiechy zadowolonych 
mieszkańców oraz sukcesyw-
nie zmieniające się otoczenie. 

Radnym w Gniewie został 
po raz pierwszy przed czterema 
laty i od razu dał się poznać jako 
jeden z najbardziej aktywnych 
członków rady. - Do sukcesów 
osiągniętych w ubiegłym roku 

zaliczyłbym kilka spraw - wy-
jaśnia. - Dzięki wspólnej inicja-
tywie z radnym Grzegorzem 
Wasielewskim ruszyła m. in. re-
witalizacja Starego Miasta, roz-
budowa Szkoły Podstawowej 
nr 1, trwają prace nad inwenta-
ryzacją dróg i Programem Bu-
dowy Dróg Gminnych 
oraz Strategią Rozwoju Sportu. 

Gmina Gniew boryka się 
jego zdaniem z wieloma prob-
lemami - stanem dróg, brak du-
żego inwestora, niekompletna 
sieć wodno-kanalizacyjna, brak 
taniego budownictwa socjal-
nego, zła jakość powietrza. 

- Uważam jednak, że na te 
bolączki nie potrzeba wielkich 
środków finansowych, a wy-
starczy tylko dobre zarządzanie 
- mówi Damian Szmyt. - Moim 
największym marzeniem jest, 
aby Gniew był jedynym z naj-
piękniejszych miast nie tylko 
w Polsce. Jestem przekonany, 
że ma taki potencjał. Z tym ma-
rzeniem przystąpiłem do Rady 
Miejskiej, walcząc od początku 
kadencji o rewitalizację Starego 
Miasta i powrót do jego świet-
ności. Za 10-15 lata, a nawet 
wcześniej, chciałbym, aby 
właśnie to marzenie stało się 
faktem. Klimatyczne, urokliwe, 
zadbane, pełne zieleni i kwia-
tów oraz tętniące życiem 
uliczki przyciągną turystów. 

Z natury jestem optymistą 
i wierzę, że marzenia są po to, 
aby je spełniać. 

Damian Szmyt hobbystycz-
nie uprawia sport - ćwiczy na si-
łowni, biegi długodystansowe, 
gry zespołowe, jeździ na rowe-
rze, a ostatnio hartuje swój or-
ganizm poprzez morsowanie. 

- Nagroda Osobowość Roku 
jest dla mnie olbrzymim wy-
różnieniem i przejawem zaufa-
nia mieszkańców do tego,  co 
robię - wyjaśnia. - Daje mi sporą 
motywację do dalszych działań 
na rzecz naszej społeczności, 
za co serdecznie dziękuję. 
Chciałbym podziękować 
mieszkańcom za nominację,  
głosy oraz za zaufanie spo-
łeczne, jakim mnie obdarzono. 
¹

Damian Szmyt
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Sumiennie i dokładnie
Biznes 
Przemysław Zieliński 

p.zielinski@prasa.gda.pl 

Piotr Grabowski, prezes za-
rządu Serwisu Pomp Wysoko-
ciśnieniowych HUBERJET Sp. 
z o.o. w Tczewie oraz współ-
właściciel firmy, którą prowa-
dzi od 20 lat, zajął pierwsze 
miejsce w kategorii Biznes 
w naszym plebiscycie na tere-
nie powiatu tczewskiego. 

- Chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy na mnie od-
dali swój głos, doceniając tym 
samym moje osiągnięcia - po-
wiedział nam Piotr Grabowski 
na wieść o swoim zwycięstwie 
w etapie powiatowym plebi-
scytu. - Jestem zaskoczony za-
kończeniem plebiscytu i zaję-
ciem pierwszego miejsca. Tym 
bardziej, że zostałem nomino-
wany w tego typu konkursie 
po raz pierwszy, czego zupełnie 
się nie spodziewałem, a nasza 
firma prowadzi niszową, spe-
cyficzną działalność, ale nie-
zwykle potrzebną. Mogę się 
tylko domyślać, że głosowali 
na mnie członkowie rodziny, 
znajomi, ale także wieloletni 
klienci, doceniając tym samym 
jakość naszych usług. Chciał-
bym wszystkim podziękować 
na głosy. 

Serwis Pomp Wysokociśnie-
niowych HUBERJET Sp. z o.o. 
w Tczewie (poprzednia nazwa 
WOMA), prowadzi działalność 
handlową, doradztwo tech-
niczne i naprawę agregatów 
do hydrodynamicznej obróbki 
w zakładach produkcyjnych, 
remontowych , budowlanych, 
usługowych i innych.  

- Chciałbym oferować fir-
mom swoje wieloletnie do-
świadczenie z dziedziny tech-
niki wysokociśnieniowej, 
a także dzielić się swoją prak-
tyką w jak najbardziej efektyw-
nym wykorzystaniu agregatów 
wysokociśnieniowych przez 
ich właściwy dobór oraz szko-
lenia pracowników z zakresu 
BHP - tłumaczy nasz laureat. - 
Na pewno wciąż będziemy za-
biegać o pozyskanie nowych 
klientów. 

Jednym z istotnych osiąg-
nięć w 2017 r. było przedłuże-
nie umowy serwisowej z jed-
nym z ważniejszych klientów 
oraz to, że firma utrzymuje się 
na wzrostowym poziomie fi-
nansowym. 

- Wszystko co robię, zawsze 
wykonuję dobrze i sumiennie, 
tak jakbym to robił dla siebie - 
wyjaśnia nasz rozmówca. - Lu-
bię swoją pracę dlatego, że po-
znaję różne osoby z wielu 
branż, w których działają moi 

klienci. Przekłada się to na po-
żyteczną wiedzę także w życiu 
codziennym. Idealnie się wpi-
suje w moje umiejętności i cha-
rakter, wymaga ona skrupulat-
ności, dokładności, myślenia. 
Nie jest monotonna, bywa cza-
sem twórcza, a jednocześnie 
trzeba być otwartym na oczeki-
wania klienta. 

Prywatnie pan Piotr intere-
suje się fotografią, lubi jeździć 
na rowerze oraz majsterkować. 

- Majsterkowanie to obecnie 
moje największe hobby, do któ-
rego zainspirował mnie mój 
tata - opowiada. - Już jako chło-
piec w wieku szkolnym asysto-
wałem tacie w wszelkich na-
prawach, uczęszczałem 
na kółko modelarskie i również 
trenowałem kolarstwo. ¹

Piotr Grabowski 
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LAUREACI/POWIAT WEJHEROWSKI

Dzieci dają mi energię
Kultura 
Joanna Kielas 

j.kielas@prasa.gda.pl 

Elżbieta Czeszejko 
z Wejherowa, nominowana 
została za dwadzieścia lat pra-
cy artystycznej 
w Wejherowskim Centrum 
Kultury i budzenie pasji ta-
necznych w kolejnych roczni-
kach młodych wejherowian.  

- 20 lat temu przeprowadziłam 
się za mężem z Trójmiasta. Mia-
łam wtedy 4-letnią córkę Anię 
i chciałam ją zapisać na balet. 
Weszłyśmy do WCK, by zorien-
tować się w szczegółach. Aku-
rat były prowadzone zajęcia ba-
letowe przez Andrzeja Bujaka, 
mojego dawnego partnera 
z Opery Bałtyckiej. To on zapro-
ponował, bym poprowadziła 
balet dla dzieci, bo on wyjeż-
dżał. I tak to wszystko się za-
częło 20 lat temu i trwa aż 
do dziś - wspomina Elżbieta 
Czeszejko.  

Elżbieta Czeszejko prowadzi 
obecnie sześć grup tanecznych 
w Wejherowskim Centrum Kul-
tury, począwszy od tych naj-
młodszych, czyli 4-5-latków, 
skończywszy na 18-latkach. 
Łącznie tańca w WCK uczy aż 
140 dzieci każdego roku.  

- Jesteśmy jak jedna duża ro-
dzina. To widać najlepiej na za-
kończeniu roku, gdy wszyscy 
jesteśmy razem. Jest nas bar-
dzo dużo! - mówi. 

Zajęcia odbywają się w Fil-
harmonii Kaszubskiej,  czyli 
w bardzo nowoczesnym bu-
dynku centrum kultury 
w Wejherowie. Do dyspozycji 
uczestnicy mają specjalne sale 
przygotowane m.in. pod zaję-
cia taneczne, w tym balet. Ale - 
przypomnijmy - nie zawsze tak 
było. Jeszcze kilka lat temu za-
jęcia odbywały się w budynku 
dawnego domu partii, zaadap-
towanego szybko na dom kul-
tury wejherowskiej. Dlatego też 
zarówno pani Czeszejko, jak i jej 
podopieczni teraz doceniają 

warunki, w jakich mogą zgłę-
biać tajniki tańca.  

W wejherowskiej filharmo-
nii też podopieczni pani El-
żbiety wystawiają prawdziwe 
spektakle baletowe, które przy-
gotowują na zakończenie roku. 
Była już „Królewna Śnieżka i 7 
krasnoludków”, „Dziadek 
do orzechów”, „Romeo i Julia” 
oraz „Alicja w krainie czarów”. 
Wydarzenia te cieszą się wiel-
kim zainteresowaniem publicz-
ności.  

- Dzieci mogą spełnić się 
na scenie, będą pamiętać to 
do końca życia - zaznacza in-
struktorka.  

„Dziadek do orzechów” był 
nawet tańczony w Słupsku z or-
kiestrą na żywo, co wydaje się 
na pozór niemożliwe.  

- Oddałam dyrygentowi 
płyty, przy których tańczyliśmy 
i w identycznym tempie nam 
zagrali. Wyszło rewelacyjnie - 
wspomina. 

Są też oczywiście starty 
w konkursach tanecznych i  
liczne nagrody, które dowodzą 
talentu w nauczaniu tańca pani 
Elżbiety. Choćby w ubiegłym 
roku podopieczni pani 
Czeszejko brali udział m.in. 
na festiwalu Top Art w Rzymie 
we Włoszech, skąd przywieźli 
aż jedenaście medali. ¹

Elżbieta Czeszejko
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Najważniejsi są ludzie
Samorządność  
i społeczność lokalna 
Joanna Kielas 

j.kielas@prasa.gda.pl 

Edmund Bianga z gminy 
Wejherowo, sołtys wsi 
Bolszewo, prezes Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów 
Gminy Wejherowo, członek 
stowarzyszenia ,,Nasze 
Bolszewo”, założyciel klubu 
rowerowego ,,Cyklista”. Nomi-
nowany był za działalność 
na rzecz społeczności lokal-
nej, inicjowanie działań 
na rzecz rozwoju Bolszewa, 
za zorganizowanie wielu im-
prez sportowych, za wrażli-
wość wobec osób starszych 
i osób niepełnosprawnych.  

Dla Edmunda Biangi najwięk-
szym dobrem Bolszewa są 
wspaniali  ludzie, a sama oko-
lica zachęca do osiedlenia.  

- Mamy u nas piękne krajo-
brazy, Bolszewo leży w Prado-
linie Redy i Łeby, mamy rekre-
acyjną perełkę czyli nasz 
ArtPark. Choć to wieś, mamy 
prawdziwe centrum handlowe, 
jest u nas hotel z basenem, 
wiele zakładów pracy, instytu-
cje gminne. Dumą wsi jest 
także nowy, piękny gmach bib-
lioteki, w którym odbywa się 

wiele ciekawych imprez kultu-
ralnych i darmowe kursy dla 
dzieci oraz seniorów z angiel-
skiego i kaszubskiego - wylicza 
sołtys. 

Trzeba też przypomnieć, że 
sołectwo Bolszewo zajęło 
pierwsze miejsce na całym Po-
morzu w 2016 roku w naszym 
wielkim plebiscycie sołeckim.  

- Nie ma mocnych na nas! - 
żartowali wtedy mieszkańcy, 
ciesząc się ze zwycięstwa.  

To właśnie w Bolszewie wy-
raźnie widać, jak polska wieś 
się zmienia. Jak tradycja pró-
buje układać się z nowoczes-
nością. I z jednej strony szybciej 
tu usłyszysz pisk opon niż pia-
nie koguta, ale z drugiej właś-
nie tutaj rdzenni mieszkańcy 
potrafią jeszcze z czułością mó-
wić o tej ziemi „moja mała Ar-
kadia”. 

Obecnie Bolszewo ma po-
nad 8 tysięcy mieszkańców i  co 
roku przybywa kilkuset no-
wych, którzy osiedlają się tu 
w nowych blokach czy budują 
domy. Bo Bolszewo to już właś-
ciwie przedmieścia Wejherowa 
wraz z wszystkimi tego konse-
kwencjami typu żądania 
mieszkańców o szybką budowę 
dróg, oświetlenia czy wymaga-
nia co do lokalnej szkoły. 
I nad tym wszystkim musi za-

panować w pierwszej kolej-
ności sołtys, czyli właśnie Ed-
mund Bianga.  

- Dla mnie nieważne, czy to 
rdzenni mieszkańcy, czy już na-
pływowi. Każdy tu musi się do-
stosować do życia na wsi. 
Wcześniej czy później zintegro-
wać. A ja wysłuchuję każdego 
i staram się pomóc w miarę 
możliwości - tłumaczy. 

 Jakie plany na ten rok i ko-
lejne ma Edmund Bianga? 

- Chciałbym zostawić 
Bolszewo z jak największą 
liczbą ulic utwardzonych, wy-
łożonych kostką brukową, 
asfaltem i z progami spowalnia-
jącymi, które by utrudniały, 
zwłaszcza młodym, wciskanie 
gazu do dechy - mówi.  ¹

Edmund Bianga
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Wejherowski ekostrateg
Biznes 
Joanna Kielas 

j.kielas@prasa.gda.pl 

Roman Czerwiński 
z Wejherowa, prezes zarządu 
ZUK sp. z o.o. w Wejherowie. 
Nominowany został za nowo-
czesne kierowaniem 
wejherowskim ZUK-iem, pro-
jekt kompleksowej gospodar-
ki odpadami oraz wdrażanie 
najnowszych technologii do-
stępnych w branży ochrony 
środowiska. 

Rok 2017  był dla prezesa za-
rządu wejherowskiego ZUK, 
zajmującego się m.in.  gospo-
darką odpadami niezwykle 
udany.  Podczas V Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości 
w Zielonej Górze Roman Czer-
wiński odebrał statuetkę 
„Ekostratega 2017” dla ZUK 
w Wejherowie, za wdrażanie 
najnowszych technologii do-
stępnych w branży ochrony 
środowiska oraz projekt kom-
pleksowej gospodarki odpa-
dami.  Tytuł został przyznany  
przez m.in. Polską Agencję 
Przedsiębiorczości.  

Z inicjatywy Romana Czer-
wińskiego w Wejherowie ma 
powstać nowoczesny obiekt 
zajmujący się recyklingiem od-
padów -  „Eko-Fabryka”. 

 - Wyrzucenie na śmieci to 
powinna być ostateczność. 
Przede wszystkim trzeba starać 
się dać tym przedmiotom dru-
gie życie - mówi Roman Czer-
wiński. - To ma być centrum 
nowoczesnej gospodarki odpa-
dami. Chcemy stworzyć możli-
wość większego przyjmowania 
odpadów segregowanych oraz 
stworzenia recyklingu tych od-
padów Obecnie  trwają prace 
projektowe i starania o dom-
knięcie dofinansowania unij-
nego - dodaje prezes Zakładu 
Usług Komunalnych 
w Wejherowie. 

Roman Czerwiński kieruje 
Zakładem Usług Komunalnych 
w Wejherowie od marca 2013 
roku, wcześniej szefował 
spółce o podobnym profilu ko-
munalnym w sąsiednim po-
wiecie puckim, był też radnym 
i przewodniczącym Rady Po-
wiatu Puckiego.  

Jest magistrem inżynierem 
mechaniki, absolwentem Poli-
techniki Gdańskiej. Ukończył 
również studia podyplomowe 
w zakresie Doradztwa Finanso-
wego na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Gdań-
skiego, Zagospodarowania od-
padów i czystszych technologii 
na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Gdańskiej oraz w za-
kresie Organizacji, Ekonomiki 

i Zarządzania Przemysłem 
na Politechnice Gdańskiej.  

Czerwiński z sukcesem 
przeprowadził ZUK i mieszkań-
ców Wejherowa, od których to 
właśnie ZUK od lat odbiera 
śmieci, przez rewolucyjne 
zmiany w ustawie o odpadach, 
kiedy to  od 1 lipca 2013 roku  
całą odpowiedzialność za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi przejęły samo-
rządy lokalne. 

Z jego inicjatywy ZUK za-
chęcał (i nadal to robi) do coraz 
bardziej efektywnej segregacji 
śmieci. ZUK organizował na-
wet konkurs ekologiczny 
„Jasne zasady sposobem na od-
pady”, który miał zachęcić 
mieszkańców do tego, by segre-
gowali śmieci. ¹

Roman Czerwiński, prezes 
ZUK Wejherowo
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LAUREACI/POWIAT SŁAWIEŃSKI

Prezes klubu z ambicjami
Działalność społeczna 
i charytatywna 
Tomasz Turczyn 

t.turczyn@prasa.gda.pl 

Bogdan Szlawski, prezes              
Wieży Postomino nominowa-
ny za społeczne prowadzenie 
tego klubu piłkarskiego, który 
stał się wizytówką nadmor-
skiej gminy Postomino. 

Bogdan Szlawski wygrał w  ka-
tegorii Działalność społeczna 
i charytatywna w powiecie 
sławieńskim.  

-  Uważam, że jeśli coś się 
robi to trzeba, to robić jak najle-
piej - mówi prezes Szlawski. - 
Prowadzenie klubu nie jest ła-
twe i potrzeba na to sporo czasu 
i energii. Nie ukrywam, że mia-
łem wahania, czy warto to da-
lej robić? Ten laur mnie umoc-
nił w  tym, że warto. Wyróżnie-
nia powodują, że chce się pra-
cować społecznie. Dziękuję 
za uzyskane głosy. Nasz klub 
jest pod  obstrzałem krytyki. 
Zarzuca się nam, że są tylko se-
niorzy. A to nie prawda. Gdy 
w 2015 roku przychodziłem 
do Wieży Postomino  to byli se-
niorzy i jeden zespół juniorski - 
około 20 dzieci. Teraz są senio-
rzy - 20 zawodników i trzy ze-
społy młodzieżowe - ponad 70 

osób. I sądzę, że na tym nie ko-
niec, bo plany mamy ambitne. 
Chcemy tutaj stworzyć Akade-
mię Piłkarską z prawdziwego 
zdarzenia.  

 Wieża Postomino aktualnie 
jest najlepszym klubem w po-
wiecie sławieńskim, jeśli spoj-
rzeć na ligę (aktualnie V ) w, któ-
rej grają seniorzy. To nie bierze 
się z niczego, a zaangażowanie 
prezesa Szlawskiego w klub (i 
jego współpracowników z Za-
rządu Wieży). Trzeba tu pod-
kreślić, że z zaangażowania 
społecznego, bo z tej działal-
ności  profitów nie ma.  Pan 
Szlawski jest bardzo ambitną 
osobą i stawia sobie i innym 
wysokie wymagania. Ale jak 
już w coś się zaangażuje to robi 

to - mówiąc wprost - na maska. 
Nie ukrywa, że na klub po-
święca dużo prywatnego 
czasu.   Choćby dlatego, że jest 
na każdym meczu, czy to w  
Postominie, czy to wyjazdo-
wym. Warte jest też podkreśle-
nia, że za seniorską piłką po-
dąża też ta dziecięco - młodzie-
żowa. Wieża nie zapomina o  
narybku piłkarskim i dba o  
niego tak samo, jak o seniorów. 
Czego wyrazem jest choćby to, 
że rokrocznie na dzieci uzy-
skuje dotację  - 10 tysięcy zł - z  
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Pieniądze są na zakup 
sprzętu oraz opłacenie trenera. 
Jak widać przy dużym zaanga-
żowaniu można wiele zdziałać. 

Największym sukcesem 
Wieży i jej prezesa jest przyciąg-
nięcie do  klubu dzieci, które w  
Postominie  uczą się piłkar-
skiego abecadła. Wieża to klub 
z  ambicjami i seniorzy walczą 
o IV ligę. Czy w niej zagrają? 
Okaże się po rundzie jesiennej 
Koszalińskiej Klasy Okręgowej. 
Wyzwanie jest spore, bo taki 
awans to ogromny skok spor-
towy i finansowych wydatków. 

- Chcemy awansować i ze-
spół ma taki cel. Pomaga nam 
w tym znany w regionie trener: 
Mirosław Iwan - podsumowuje 
Bogdan Szlawski. ¹

Bogdan Szlawski
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Taniec, pasja, sukcesy
Kultura 
Tomasz Turczyn 

t.turczyn@prasa.gda.pl 

Anna Marciniak-Zielińska, 
nauczycielka  prowadząca Ze-
spół Taneczny „Gracja” działa-
jący przy  Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Sławnie. Zespół to 
wizytówka regionu. 

W  kategoria Kultura  zwycię-
żyła Anna Marciniak - Zielińska, 
prowadząca Zespół Taneczny 
„Gracja” w Sławnie. 

- Dziękuję za niesamowitą 
niespodziankę, którą mi spra-
wiły osoby, które mi dobrze ży-
czą - komentuje Anna Marci-
niak-Zielińska.  - Odebrałam na-
grodę, która jest dedykowana 
Organizatorom Karnawało-
wego Festiwalu Tańca z „Gra-
cją”, tancerzom, ich rodzicom, 
sponsorom i przyjaciołom ze-
społu oraz moim. Nie czuję się 
osobowością roku, gdyż nie do-
konałam niczego odkryw-
czego, po prostu wykonuję 
swoją pracę z pasją i sercem. 
Nie pracuję dla nagród i pokla-
sku, ale ogromnie doceniam 
Wyróżnienie, które mnie spot-
kało. Miarą sukcesu nie jest 
oczywiście liczba wysłanych 
SMS-ów, ale ta codzienna życz-
liwość, z którą spotykam się 

każdego dnia, za co z całego 
serca dziękuję.  

„Gracja” świętuje w 2018 
roku 10-lecie istnienia i z tej 
okazji w Sławnie zorganizo-
wano wielkie wydarzenie, ja-
kim jest 10 - Jubileuszowy - Fe-
stiwal Tańca z „Gracją”.  Całość 
jest barwnym widowiskiem, 
gdzie prezentują się młodzi 
tancerze i tancerki. Ta impreza 
wpisała się na stałe w kultu-
ralny kalendarz miasta Sławno. 

„Gracja”  w ciągu 10 lat uro-
sła do miana kulturalnej wizy-
tówki Sławna, która prezentuje 
się w kraju i zagranicą. Zespół 
jest wyróżniany i zyskuje uzna-
nie na  różnych imprezach. To 
nie bierze się z próżni, a z pasji 
pani Anny, która uwielbia ta-
niec i jest jego instruktorką, 
która podnosi swoje kwalifika-
cje i warsztat.  To, co oglądają 
widzowie na pokazach, impre-
zach, festiwalach to końcowy 
„produkt” wielogodzinnych 
treningów, przygotowań, ukła-
dania choreografii i dopraco-
wywania jej do perfekcji. 
Ważne w tym wszystkim jest 
to, że  podopieczni pani Anny 
czerpią z tego wielką radość 
i zabawę i to też ma swoje prze-
łożenie na to, że do treningów 
podchodzą z wielkim zaanga-
żowaniem.  Zespół z roku 

na rok się rozwija. Ta działal-
ność jest dostrzegana w lokal-
nym środowisku.  Zespół działa 
przy  Szkole Podstawowej nr 1  
w  Sławnie i to stąd rekrutują się 
do niego dzieci, dla których jest 
to też świetna alternatywa spę-
dzania wolnego czasu. Przykła-
dowo  zespół (wspólnie z dru-
gim ze Sławna - „Finezją”) re-
prezentował Polskę na XXV 
Międzynarodowym Festiwalu 
Tańca w Bułgarii, który miał 
miejsce w 2017 roku. Wystą-
piło tam 238 zespołów tanecz-
nych.  Sławnianie spisali się wy-
bornie, bo zwyciężyli i tym sa-
mym wytańczyli przepustkę 
na Międzynarodowy Festiwal 
Tańca w Lido di Jesolo i Wenecji 
we Włoszech w 2018 roku.¹

Anna Marciniak-Zielińska 
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Pomaga i to się ceni
Samorządność 
 i społeczność lokalna 
Tomasz Turczyn 

t.turczyn@prasa.gda.pl 

Dominik Margielewski, radny 
Rady Miejskiej w Sławnie zna-
ny z działalności społecznej, 
którą zajmuje się od wielu lat.  

Dominik Margielewski ze 
Sławna wygrał w kategorii Sa-
morządność i społeczność lo-
kalna. Jest on znany ze swojej 
działalności w lokalnym środo-
wisku (m.in. od lat wspiera se-
niorów i stowarzyszenie) i to 
zostało docenione. 

- To prestiżowe wyróżnienie 
dedykuję Wam wszystkim, któ-
rzy wspieracie mnie każdego 
dnia motywując do dalszej spo-
łecznej aktywności na rzecz na-
szej Małej Ojczyzny. Traktuję to 
jako naszą wspólną nagrodę. 
Jeszcze raz pragnę podzięko-
wać za mnóstwo ciepłych i  
życzliwych słów - podkreśla 
Dominik Margielewski. - Plebi-
scyt dodał mi energii do dal-
szego działania. 

Z wykształcenia pedagog, 
ale jego żywiołem są sprawy lo-
kalne dziejące się w Małej Oj-
czyźnie. Dominika Margiele-
wskiego  do plebiscytu zgłosiły 
- niezależnie - pani  Genowefa 
Kowalik, kierownik zespołu 

wokalnego „Sławnianki” oraz 
Bożena Mielcarz, prezes Stowa-
rzyszenia Razem w Sławnie. 
Jak to - obie panie  - umotywo-
wały? 

- Pan Dominik od lat wspiera 
środowisko seniorów i warto tę 
działalność zauważyć i docenić 
w plebiscycie na łamach 
„Dziennika Bałtyckiego” - mó-
wiła pani Kowalik. -  Nigdy nie 
odmawia pomocy, czy wspar-
cia. My to doceniamy i stąd no-
minacja, którą przedyskutowa-
liśmy w swoim gronie. 

- To człowiek, który nie jest 
obojętny na ludzką niedolę  - 
mówi Bożena Mielcarz. - Po-
maga naszemu stowarzyszeniu  
od dawna. Robi to na różne spo-
soby i nigdy nam nie odmawia 
wsparcia. 

Obie panie zapowiadały, że 
będą zachęcały mieszkańców 
Sławna, aby głosować na  Do-
minika Margielewskiego. Jak 
widać ta „kampania” przynio-
sła sukces panu Dominkowi 
w postaci pierwszego miejsca 
plebiscytowego w powiecie 
sławieńskim.  

Czym jeszcze się wyróżnia 
laureat? Od lat jest zaangażo-
wany w  Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Działa w szta-
bie miejskim WOŚP w Sławnie. 
I tę działalność się także widzi 
oraz docenia. 

- To bardzo wrażliwy czło-
wiek - dodaje Bożena Mielcarz. 
- Takich ludzi trzeba „pokazy-
wać”. Cieszę się, że zwyciężył 
w naszym powiecie - akcen-
tuje.   

Dominik  Margielewski nie 
ukrywa, że jest mu bardzo 
miło, że się go docenia, ale 
do życia podchodzi ze spoko-
jem. 

- Uważam, że trzeba robić 
„swoje” - podsumowuje. - W  
życiu dzieje się różnie i warto 
innym pomagać i też propago-
wać takie postawy. Staram się 
to robić tak, jak najlepiej potra-
fię. Zaangażowałem się w lo-
kalne sprawy wiele lat temu i  
żyję nimi każdego dnia. Oka-
zane dobro innym zawsze do  
nas powróci - uważa.¹

Dominik Margielewski 
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Lokalność jest jego siłą
Biznes 
Tomasz Turczyn 

t.turczyn@prasa.gda.pl 

Kazimierz Ordon, przedsię-
biorca - rolnik - z gminy 
Postomino, który mówi, że to 
jego miejsce na świecie oraz, 
że tu chce się rozwijać i  nadal 
inwestować. 

Kazimierz Ordon wygrał w ka-
tegorii Biznes. To przedsię-
biorca z nadmorskiej gminy 
Postomino [sąsiadującej z  
gminą ustka] inwestujący w  
„zieloną” energię odnawialną, 
ale także w branżę turystyczną. 
To również rolnik aktywnie 
działający w Powiatowej Izbie 
Rolniczej ze Sławna. Żyje spra-
wami „chłopskimi”. Nie może 
go zabraknąć przy  okazji  spot-
kania rolników przed żniwami - 
Forum Rolniczego Powiatu 
Sławieńskiego. Tutaj zabiera 
głos mówiąc o aktualnych ten-
dencjach w rolnictwie, którymi 
się na bieżąco interesuje. Pod-
kreśla, że obojętnie, co by się 
nie robiło, to należy to wykony-
wać dobrze, a, aby tak było, to 
należy mieć określoną wiedzę. 

- Pamiętajmy, że nic nie stoi 
w miejscu. Wszystko się roz-
wija - mówi. - Tak samo jest w  
rolnictwie, czy biznesie. Choć 
i dzisiejsze rolnictwo, jest jak 

prowadzenie firmy. Bo rolnik 
inwestuje, co jest obarczone ry-
zykiem na przykład pogodo-
wym, ale nie tylko. Bo może się 
wszystko udać włącznie z ze-
braniem dobrych plonów, ale 
okaże się, że cena jest niska. 
Dlatego trzeba umieć sobie ra-
dzić i stale podnosić swoje kwa-
lifikacje, aby nie zostać w tyle. 
W ostatnich latach bycie rolni-
kiem w powiecie sławieńskim 
jest trudne, bo dokuczają nam 
ulewne deszcze. Ale przeciw-
ności losu są po to, aby je poko-
nywać. Jestem taką osobą, 
która się nie poddaje i walczy 
z nimi.   

Jest także aktywnym  stra-
żakiem - ochotnikiem. Jak sam 
mówi „przesiąknął” lokalnoś-
cią na  dobre i tutaj chce żyć 
oraz inwestować.  

- Dziękuję  za uzyskane wy-
różnienie - komentuje Kazi-
mierz Ordon. - Miło jest, że zau-
waża się moją działalność. Ple-
biscyt dostarczył mi dużo po-
zytywnych emocji i utwierdził, 
że warto działać i też przy okazji 
pomagać na miarę swoich moż-
liwości. 

Kazimierz Ordon to  lokalny 
przedsiębiorca - prezes firmy 
Megawat Postomino, który 
również wspiera tutejszy sport. 
Robi to na różne sposoby. Potra-
fił - w przeszłości - na przykład 

ufundować dresy dla  zespołu 
piłkarskiego z niższej ligi, gdy 
niewielki klub go o to poprosił. 
To drobne gesty, ale w warun-
kach lokalnych są nie do prze-
cenienia.   

 - Trzeba zawsze być sobą i  
robić „swoje” - komentuje Ka-
zimierz Ordon. - Od lat inwe-
stuję w naszym powiecie i czuję 
się zaszczycony przyznanym 
laurem przez Czytelników 
„Dziennika Bałtyckiego”, któ-
rzy oddali na mnie głosy. Dzię-
kuję. 

Przedsiębiorca i rolnik w  
jednej osobie mówi, że tempa 
nie zwalnia. 

-  Rozpoczyna się rok kalen-
darzowy i to początek pracy 
w rolnictwie, na polach - akcen-
tuje. ¹

Kazimierz Ordon 
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