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KATARZYNA STACHOWICZ POMOGŁA 
TYSIĄCOM KOBIET. OSOBOWOŚĆ 2018!

a  Wygrała z rakiem i wywalczyła refundację 
profilaktycznych operacji dla kobiet z gene-
tycznym rakiem piersi. Pomogła tysiącom!
Katarzyna Stachowicz została Osobo-
wością 2018 roku. Została wybrana 
przez Kapitułę, która uznała jej wielkie 
społeczne zaangażowanie, a przede 
wszystkim skuteczność w walce 
o zdrowie kobiet. 

Przez wiele lat żyła ze świadomoś-
cią, że w każdej chwili może zachoro-
wać na raka. Była w ciąży z córką 
Nadią, pierwszym dzieckiem,  gdy jej  
32-letnia siosta zachorowała na raka 
piersi.  Potem przypomniała sobie, że 
przecież  44 -letnia siostra jej ojca 
zmarła na raka piersi. W tym czasie le-
czyła się na schorzenie tarczycy w In-
stytucie Onkologii w Gliwicach i posta-
nowiła wykonać  badania genetyczne. 
Okazało się, że ma mutację genetyczną  
BRCA 1,  która powoduje, że znalazła 
się w grupie zagrożonych zachorowa-
niem na raka piersi. Natychmiast zo-
stała  objęta profilaktyką w zakresie 
raka piersi jak i jajnika, bo uszkodzenie 
tego genu może  spowodować także 
raka jajnika. Statystycznie miała od 40 
do 85 proc. pewności, że i ona zacho-
ruje. Zdążyła jeszcze urodzić synka Ja-
sia, choć lekarze odradzali jej ciążę, ze 
względu ryzyko „obudzenia” raka.  

Krótko potem dowiedziała się, że 
jest chora. - Jeszcze zanim zachorowa-
łam, myślałam o podwójnej 
mastektormii z jednoczesną rekon-
strukcją piersi. Zaczęłam zbierać infor-
macje. Wtedy właśnie dowiedziałam 
się o chorobie. Musiałam przejść che-
mioterapię - opowiada. Ponieważ wy-
konanie zabiegu podwójnej 
mastektomii  w Polsce było niemoż-
liwe, bo NFZ nie miał ... kodu na to 
świadczenie, Katarzyna znalazła po-
moc w Niemczech u lekarza polskiego 
pochodzenia, dr  dr Marka Budnera 
z HELIOS Klinikum w Bad Saarow.   

- Dr Budner  specjalizuje się w le-
czeniu nowotworów piersi.   Zabieg 
trwał sześć godzin. Po kilku dniach mo-
głam wracać do domu. W dniu moich 
40. urodzin dr Budner przyniósł mi 
wypis z wynikami badań  histopatolo-
gicznych. Byłam zdrowa. Dr Budner 
powiedział mi, że taki prezent chcia-
łaby otrzymać każda pacjentka. I tak to 
był najlepszy prezent, jaki dostałam 

w życiu - opowiada.  Katarzyna cały 
czas powtarzała, że miała szczęście, bo 
po prostu miała pieniądze na zabieg. 
Po powrocie do Polski postanowiła 
działać i pomóc innym kobietom w po-
dobnej sytuacji.  Zaczęło się od wy-
wiadu dla Dziennika Zachodniego, 
który stał się początkiem wielkiej po-
nadpartyjne akcji skierowanej do Mini-
sterstwa Zdrowia, by zgodziło się na re-
fundację operacji.  Na genetycznego 
raka narażonych jest ok. 100 tys. Polek. 

Katarzyna napisała kilkaset listów 
do posłów i senatorów z prośbą o inter-
pelacje w tej sprawie. Do ministra tra-
fiło ich ponad sto, wiele podpisanych 
przez kilku, kilkunastu posłów.  - Było 
mi łatwiej, bo mam w swoim życiorysie 
epizod w Sejmie. Przez pewien czas by-
łam posłanką. Dostałam się do Sejmu 
po tym, jak Wojciech Saługa został 
marszałkiem województwa, a ja byłam 
pierwsza w kolejności, by zasiąść w ła-
wach sejmowych. Można mnie było 
zauważyć, jak karmię małego Jasia 
piersią - uśmiecha się Katarzyna 
Stachowicz. 

W Urzędzie Marszałkowskim zor-
ganizowała razem z Dziennikiem Za-
chodnim konferencję z posłami 
wszystkich opcji, zakończoną podpisa-
niem wspólnego apelu do ministra 
zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego, 
który podczas osobistego spotkania 
obiecał, że załatwi sprawę. - Kobiety 
nie mogą żyć w bombą w ogranizmie - 
ocenił i słowa dotrzymał. Od 1 marca 
tego roku operacje są refundowane. 

Katarzyna natomiast stała się am-
basadorką chorych i zagrożonych cho-
robą kobiet.  Dostaje setki maili, próśb 
o spotkanie.  Nigdy nie odmawia. 
Wsiada w samochód i jedzie. Udziela 
wywiadów, upowszechnia wiedzę 
o profilaktyce.  - Kobiety pytają mnie, 
co robić, jak wygląda operacja. Wtedy 
pokazuję im swoje nowe piersi, żeby 
wiedziały, jak to wygląda. Warto zrobić 
wszystko, by żyć . Ja od początku by-
łam zdetermi nowana. Sił dodawała mi 
rodzina ,  najukochańsze dzieci, wspa-
niały mąż, który nie odstępował mnie 
na krok  i wspierał wszystkimi siłami- 
mówi Katarzyna Stachowicz. 

Osobowość Roku 2018. 
 Plebiscyt  

Dziennika Zachodniego 
Katarzyna Stachowicz  (na zdjęciu 

powyżej) Osobowością Roku  
została głosami specjalnej Kapituły  

Dziennika Zachodniego.  
Zdobyła także najwięcej głosów 

w głosowaniu Czytelników w etapie 
miejskim plebiscytu w Dąbrowie 

Górniczej  

w kategorii Działalność społeczna 
i charytatywna. Kapituła i Czytel-
nicy docenili jej zaangażowanie 

w walkę o możliwość  
refundacji ze środków  

Narodowego Funduszu Zdrowia za-
biegu podwójnej mastektomii i re-

konstrukcji piersi kobiet  
ze zmutowanym genem BRCA 1,  

który powoduje raka.   
Na kolejnych stronach dodatku  

prezentujemy laureatów trzech 
pierwszych miejsc we wszystkich 
kategoriach (Kultura, Działalność 

społeczna i charytatywna,  
 Samorządność i społeczność  

lokalna oraz Biznes), a także zwy-
cięzców etapu miejsko-powiato-

wego. Wszystkich ich uhonorowali-
śmy na specjalnej gali, która odbyła 
się 15 marca w Filharmonii Śląskiej  

w Katowicach.   
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Jest młoda, a już od lat odnosi 
spore sukcesy w swojej dzie-
dzinie, grze na skrzypcach. Za-
grała m.in. w Weill Recital Hall 
w Carnegie Hall w Nowym 
Jorku. 

Emilia Szłapa ma piętnaście 
lat. Odkąd tylko pamięta, jej 
życiu towarzyszyła muzyka. 
Jej starsza siostra skończyła 
I stopień szkoły muzycznej 
na fortepianie, a jej 
pradziadzek grał na wszyst-
kim, co tylko trafiło do jego 
rąk. Gdy siostra ćwiczyła, 
Emilia zapamiętywała melo-
die, które słyszała i nuciła je 
pod nosem. Mama zapytała ją, 
czy wolałaby grać na fortepia-
nie czy na skrzypcach.  

Nie chciała robić tego sa-
mego, więc wybrała skrzypce. 
Swoje pierwsze lekcje z Mał-
gorzatą Basiuk pamięta 
do dziś. Dzięki niej pokochała 
muzykę i skrzypce.  

W wakacje, po pierw-
szym roku nauki, pojechała 
wraz z mamą na kursy mu-
zyczne do Łańcuta i to wtedy 
zaczęła się jej prawdziwa 
przygoda. Były to najcięższe 

dwa tygodnie w jej życiu. 
Uczestniczyła tam w wielu za-
jęciach i koncertach, a jako 
siedmiolatka była nimi często 
zmęczona. Uczyła się u prof. 
Simona Cartledge’a.  

Od tego czasu co roku 
od ośmiu lat rozwija swoje 
umiejętności na kursach mu-
zycznych im. Zenona 
Brzewskiego w Łańcucie. 

Swój pierwszy konkurs 
wygrała w wieku ośmiu lat.  
Zajęła wtedy drugie miejsce. 
Konkursy uczą ją obycia ze 
sceną, radzenia sobie ze stre-
sem, sprawdzają jej umiejęt-
ności i dzięki nim może zawie-
rać nowe przyjaźnie.  

Jej  jednym z ważniej-
szych osiągnięć było zdobycie 
pierwszego miejsca w Ogólno-
polskich Przesłuchaniach 
CEA, które odbywały się w Ka-
towicach. Z tą wygraną do-
stała się do Lusławickiej Or-
kiestry Talentów, składającej 
się z najlepszych młodych 
skrzypków, wiolonczelistów 
i kontrabasistów w tej grupie 
wiekowej w Polsce. Dwuletni 
projekt zakończył się nagra-
niem płyty z  firmą DUX.  

W jednym z konkursów 
w Wieliczce pierwszy raz 
miała okazję grać koncert Vi-
valdiego – wtedy  jej ulubio-
nego kompozytora – E-dur 
„Wiosnę”, pierwszą część 
wraz z orkiestrą.  

Jednym z ważniejszych 
konkursów były też Ogólno-
polskie Spotkanie Skrzypcowe 
im. M. Ławrynowicza w Pło-
cku, zajęła wtedy pierwsze 
miejsce.  

W 2016 roku zakończyła 
dyplomem z wyróżnieniem 
szkołę  muzyczną I stopnia. 

Od trzech lat uczy się 
pod okiem  prof. Adama 
Musialskiego. Uczęszcza 
do gimnazjum i szkoły mu-
zycznej II stopnia.  

Sukcesy odniosła w Cze-
chach, w Usti nad Orlici, ko-
lejne w Grecji, w Salzburgu, 
Hiszpanii, Serbii i Włoszech. 
Często podróżuje, dzięki temu 
rozwija się i poznaje nowe 
osoby. 

Dzięki przesłuchaniom 
konkursowym do młodzieżo-
wej orkiestry European Spirit 
of Youth Orchestra wyjechała 
jako najmłodszy uczestnik 

do Włoch na miesięczne tour-
née. Celem projektu było pro-
mowanie pokoju i współpracy 
w Europie poprzez muzykę 
i słowa. Włochy przemierzyła 
wzdłuż i wszerz. Wraz z ze-
społem zagrała jedenaście 
koncertów w różnych miej-
scach.  

Wraz z doktor Nati zało-
żyła Duo Ballarin-Szłapa, na-
grały wspólnie płytę w Hi-
szpanii i grają razem koncerty 
promujące płytę.  

Podczas jednego z kon-
kursów poznała prof. Rintaro 
Akamatsu z Japonii, który za-
prosił ją do zagrania wspól-
nego koncertu w Warszawie.  

Zajęła pierwsze miejsce 
w amerykańskim konkursie – 
Golden Classical Music 
Awards w Nowym Jorku i za-
grała na koncercie w Weill Re-
cital Hall w Carnegie Hall 
w Nowym Jorku – w jednej 
z najlepszych sal świata. To 
jedno z jej największych do-
tychczasowych osiągnięć, któ-
rym może się pochwalić.  

Od tego czasu narodziło 
się w niej marzenie, by studio-
wać w tym miejscu. 
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Emilia Szłapa ma niezwykły talent, który doceniają przeróżni 
artyści i jurorzy na międzynarodowych konkursach

Emilia Szłapa: utalentowana skrzypaczka

Jestem osobą nastawioną 
na działanie. Lubię żyć dyna-
micznie, nowe wyzwania i rea-
lizować pomysły,  w których 
mogę się spełniać. I bardzo się 
cieszę, że w miejscach, w któ-
rych pracuję, mogę sobie na to 
pozwolić , mogę się rozwijać  
– mówi Brygida Sordyl. 

Pani Brygida to osoba wyjąt-
kowo aktywna, mocno zaan-
gażowana w działalność kul-
turalną w regionie. Została  
nominowana za ogromny 
wkład w propagowanie i po-
pularyzację pieśni oraz mu-
zyki Beskidu Żywieckiego.  
Pani Brygida jest kierowni-
kiem muzycznym Zespołu  
Regionalnego Magurzanie 
z Łodygowic oraz kierowni-
kiem artystycznym i muzycz-
nym Zespołu Regionalnego 
Lipowianie z Lipowej. Znaj-
duje czas na grę w Kapeli 
PoPieronie. Aktywnie działa 
w Fundacji Braci Golców jako 
instruktor skrzypiec i śpiewu. 
Prowadzi także Chór Ludowy 
w Górskim Uniwersytecie Lu-
dowym. Jest również pracow-
nikiem Akademii Muzycznej 

w Katowicach, gdzie prowa-
dzi zajęcia ze skrzypiec trady-
cyjnych muzyki żywieckiej. 
Jakby tego wszystkiego  
było mało, to jeszcze robi 
studia doktoranckie. 
Jak na to wszystko pani  
Brygida znajduje czas?  
Nasza laureatka odpowiada, 
że jak się lubi  to, co się robi 
i podchodzi się do tego z ser-
cem, jak się wszystko pou-
kłada, troszkę zrezygnuje 
z życia prywatnego,  

to da się wszystko połączyć.  
– Zresztą pracuję z ludźmi, 
którzy akceptują moje różne 
działania, więc dlatego jest 
łatwiej  – podkreśla Brygida 
Sordyl.  
Laureatka naszego tytułu 
wspomina, że zamiłowanie 
do muzyki towarzyszy jej 
od dziecka. Kiedy była dziew-
czynką, rodzice zauważyli, że 
lubi tańczyć i śpiewać. Trafiła 
do szkółki tanecznej, później 
zaczęła naukę gry na skrzyp-

cach i powoli z roku na rok 
wciągała się w muzyczny 
świat. 
– Uwielbiam każdy rodzaj mu-
zyki. Często moi podopieczni 
dziwią się, kiedy rozmawiamy 
na temat muzyki rockowej, 
hip-hopowej, klasycznej, ro-
zrywkowej, popowej. Intere-
suję się każdą. Szczerze mó-
wiąc, najmniej słucham mu-
zyki ludowej, może dlatego, 
że mam ją na co dzień – opo-
wiada Brygida Sordyl.  
Podkreśla,  że oparcie w reali-
zowaniu swoich muzycznych 
marzeń znajduje w  wielu oso-
bach,  to m.in. Elżbieta Miko-
ciak z zespołu Magurzanie, 
kadra  Fundacji Braci Golec 
i oczywiście mama oraz brat. 
Jakie ma plany na najbliższą 
przyszłość? 
– Obecnie z zespołem 
Magurzanie przygotowujemy 
się do wydania dwupłyto-
wego albumu, z zespołem 
Lipowianie do jubileuszu, 
a z kapelą PoPieronie do wy-
dania płyty – zdradza Brygida 
Sordyl, która na pytanie jak 
najbardziej lubi odpoczywać, 
odpowiada, że... śpiąc.

Brygida Sordyl: jeśli podchodzi się do swej  
pracy z sercem, to można góry przenosić

Kategoria Kultura: drugie miejsce w finale wojewódzkim, zwycięzca w powiecie żywieckim

FINALIŚCI GŁOSOWANIA CZYTELNIKÓW: NAJLEPSI W KATEGORII KULTURA

Kategoria Kultura: Pierwsze miejsce  w finale wojewódzkim, zwycięzca w Jaworznie

Swoimi magicznymi wycinan-
kami zachwyca mieszkańców nie 
tylko powiatu zawierciańskiego.  
Ma niesamowity talent, który 
prezentuje zarówno podczas 
wernisaży prac, jak i w internecie. 

Grzegorz Przemysław Dudała 
to artysta pochodzący z miej-
scowości Szczekociny. Znany 
jest przede wszystkim ze swo-
ich niesamowitych wycinanek. 
Ta forma sztuki fascynowała go 
od dziecka. Na początku naśla-
dował proste wycinanki lu-
dowe. Głównie nawiązywały 
do wycinanek sieradzkich. 
Z czasem zaczął tworzyć inne 
formy związane z wycinan-
kami. 

- Poważna przygoda za-
częła się jakieś 6 lat temu. Wtedy 
stało się to moim hobby, które 
odstresowuje mnie - mówi Grze-
gorz Dudała.  

Grzegorz Dudała specjali-
zuje się w tzw. monochroma-
tycznej wycinance. Wzory wy-
cina się w czarnym papierze. 
Używa do tego niedużego no-
żyka , który wykorzystuje się 
m.in. do cięcia tapet. Pod wy-

cinankę podkłada się białą 
kartkę, która pozwala na zau-
ważenie wzoru.  

Grzegorz Dudała jest 
także instruktorem plastycz-
nym i teatralnym w MGOKiS 
w Szczekocinach. Jest także 
poetą oraz malarzem.

Grzegorz Dudała: te 
magiczne wycinanki

Kategoria kultura: trzecie miejsce w finale wojewódzkim, 
zwycięzca etapu powiatowego w Zawierciu

Lubię żyć dynamicznie, nowe wyzwania i realizować pomysły, 
w których mogę się spełniać – mówi Brygida Sordyl

Grzegorz Przemysław Dudała 
jest artystą pochodzącym ze 
Szczekocin
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Krzysztof Sałajczyk przeżył 
straszny wypadek samocho-
dowy. Lekarze dawali mu jeden 
procent szans na przeżycie. - Nic 
nie dzieje się przypadkowo, 
wszystko jest po coś – mówi 
Sałajczyk, który tragedię przekuł 
na dobro i stworzył fundację „Po-
mocna Dłoń po Wypadku”.                         
Pomaga dziś wielu osobom. 

Niczego w życiu nie żałuję – 
mówi Krzysztof Sałajczyk, opo-
wiadając o strasznym wypadku, 
choć to, co działo się z nim przez 
wiele tygodni, zna z opowieści 
osób trzecich. W śpiączce utrzy-
mywany był prawie pięć ty-
godni. Miał złamany kręgosłup 
w trzech miejscach, stłuczony 
rdzeń kręgowy, niestabilną 
klatkę piersiową, obrażenia na-
rządów wewnętrznych. - Tata 
opowiadał mi, że lekarze nie da-
wali mi żadnych szans i gdy 
dzwonił do szpitala w Sos-
nowcu, lekarz mówił mu, by nie 
pytał jak będzie, tylko cieszył się, 
że wciąż żyje – wspomina. 
Dodaje, że dramat połączył całą 
rodzinę, że zjechali wszyscy, by 
wspierać ojca. - Tata musiał wy-
razić zgodę na operację, bo w Pol-

sce nigdy wcześniej takiej nie 
było. To była operacja doświad-
czalna. Nie była refundowana 
z NFZ. W całości sfinansował ją 
szpital w Sosnowcu. Tata opo-
wiadał, że ryzyko było wielkie, 
mogłem jej nie przeżyć , albo być 
inwalidą oddechowym. Często 
spotyka się takie brzydkie okre-
ślenie na ten stan: „roślinka” – 
czyli osoba, która żyje, ale nie po-
trafi się poruszać, musi być cały 
czas wentylowana – tłumaczy 
Sałajczyk. Operację przeprowa-
dzono w Sosnowcu w szpitalu 
św. Barbary. To była głośna 
sprawa, duże poruszenie w świe-
cie medycznym. 
Udało się. Krzysztof Sałajczyk 
dziś jako jedyny człowiek w Pol-
sce ma tytanowe żebra. 
Kiedy pojawiła się myśl, by prze-
kuć dramat na coś dobrego? 
- Gdy przechodziłem rehabilita-
cję przez trzy lata - to były ciężkie 
3 lata powrotu do zdrowia – zau-
ważałem, że inne osoby poszko-
dowane, nie mają znikąd wspar-
cia. Ja też, gdy wyszedłem ze 
szpitala, byłem strasznie zała-
many. Pamiętam jak byłem w sa-
natorium i był tam turnus dzieci 
autystycznych. Dotarło wtedy 

do mnie, że inni też mają się źle. 
Że nie jestem jedyną osobą 
na świecie, którą spotkała trage-
dia i inni ludzie często nie mają 
nadziei. Wtedy uświadomiłem 
sobie, że chcę się spotykać z oso-
bami po wypadkach – mówi 
Sałajczyk. Nie od razu pojawiła 
się myśl o stworzeniu fundacji. - 
Ale chciałem jakoś wspierać 
swoim doświadczeniem innych, 
którzy mają podobne przeżycia. 
Ja rozumiem, że w szpitalach są 
psychologowie i wykształceni le-
karze, ale nie są w stanie tak do-
trzeć do osoby, jak ktoś, kto to 
samo przeżył i z perspektywy 
łóżka szpitalnego patrzył 
na świat – mówi. 
- To była moja pierwsza myśl - by 
spłacić dług wobec losu. Miałem 
1 procent na przeżycie, a przeży-
łem i wróciłem do pełnej spraw-
ności. Zacząłem jeździć do szpi-
tala do Sosnowca – tam spotyka-
łem się z ludźmi po wypadkach. 
A potem, gdy dostałem odszko-
dowanie po 5 latach od wypadku 
zrozumiałem, że mogę zrobić 
coś więcej – mówi . Spłacił kre-
dyty wzięte przez ojca na rehabi-
litację, chciał „spłacić” koszt ope-
racji w szpitalu, by były pienią-

dze na kolejną podobną, ale dano 
mu do zrozumienia, że szpital 
nie może zabezpieczyć jego pie-
niędzy na konkretny cel. Myślał, 
by przekazać fundusze jakiejś 
fundacji, ale ostatecznie stwier-
dził, że założy swoją – fundację 
„Pomocna Dłoń po Wypadku”. 
W 2016 roku ruszyła fundacja, 
która przez 3 lata pomogła około 
50 osobom w różny sposób – po-
przez zbiórki pieniędzy, akcje 
charytatywne, załatwianie środ-
ków rehabilitacyjnych, opłacanie 
turnusów, a czasem zwykłą ro-
zmowę. Fundacja Sałajczka po-
maga m.in. Oli poszkodowanej 
w wypadku gokarta 
w Zwardoniu. - Jeździłem do niej 
do szpitala, jak była na OIOM-ie 
i nie umiała mówić. Miałem 
kartkę z alfabetem. Jechałem 
długopisem od a do z. Jak kiw-
nęła głową, że chodzi o tę literkę, 
zapisywałem, tak składaliśmy 
słowa i całe zdania. Do dzisiej-
szego dnia wspomagamy Olę - 
dodaje. Jakie plany na przysz-
łość?  - Moim największym ma-
rzeniem jest to, by fundacja 
otworzyła własny ośrodek reha-
bilitacyjny, ale to potrwa, bo cho-
dzi o grube miliony - mówi.

Krzysztof Sałajczyk prowadzi fundację „Pomocna dłoń 
po wypadku”. Założył ją, bo sam przeżył ciężki wypadek.

Krzysztof Sałajczyk: żyję, więc pomagam

Przywrócenie harmonii ciała 
ma bezpośredni wpływ na po-
prawę komfortu i jakości życia 
pacjentów – mówi lekarz z Biel-
ska-Białej.  

Dr Tomasz Sirek to lekarz, 
który propaguje wiedzę na te-
mat możliwości rekonstrukcji 
piersi u kobiet po mastektomii. 
Przyświeca mu idea, że zabiegi 
rekonstrukcyjne są integralną 
częścią leczenia nowotworu 
piersi. Współpracuje ze stowa-
rzyszeniami i klubami amazo-
nek. Angażuje się w liczne ini-
cjatywy na rzecz zwiększania 
świadomości o metodach od-
budowy piersi i dostępności 
zabiegów wśród pacjentek on-
kologicznych. 
Dr Tomasz Sirek jest specjali-
stą chirurgii plastycznej. Na co 
dzień pracuje w Klinice Chirur-
gii Plastycznej Dr Sirek 
MedCosmetic i w Szpitalu Chi-
rurgii Małoinwazyjnej i Rekon-
strukcyjnej w Bielsku-Białej. 
Wykonuje zabiegi z zakresu 
chirurgii rekonstrukcyjnej, 
obejmujące leczenie znie-
kształceń powstałych w wy-

niku wad wrodzonych, prze-
bytych chorób nowotworo-
wych i urazów, w tym również 
oparzeń.   

– Szczególne miejsce 
w mojej praktyce zawodowej 
zajmują rekonstrukcje piersi, 
które pozwalają odzyskać pa-
cjentkom poczucie kobiecości 
utracone w wyniku przebytej 
choroby nowotworowej – pod-
kreśla. Wykonuje także opera-
cje estetyczne tzw. „upiększa-

jące”, czy „odmładzające” ta-
kie jak  powiększanie piersi, 
modelowanie sylwetki (lipo-
sukcja, plastyka brzucha), lif-
ting twarzy korekta powiek, 
nosa, czy odstających małżo-
win usznych itp.  

 –  Odkąd pamiętam wie-
działem, że chirurgia pla-
styczna to moje powołanie, 
a teraz spełniam się zawo-
dowo – przyznaje. – Koryguję 
wady i defekty estetyczne 

ciała. Przywrócenie harmonii 
ciała ma bezpośredni wpływ 
na poprawę komfortu i jakości 
życia pacjentów, co poprawia 
ich ogólną samoocenę i dodaje 
pewności siebie – podkreśla 

Dr Sirek został doceniony 
w plebiscycie DZ za całokształt 
swojej pracy dla pacjentów, 
którym daje ogrom radości 
i pomaga uwierzyć w siebie.  

– Po prostu wykonuję 
swoją pracę najlepiej, jak tylko 
potrafię – mówi lekarz. – Sta-
ram się ciągle doskonalić 
swoje umiejętności i podnosić 
kwalifikacje. Uczestniczę 
w licznych kursach i szkole-
niach krajowych i międzyna-
rodowych. Oczywiście zdol-
ności, kompetencje i wiedza są 
bardzo ważne, ale równie 
ważny jest odpowiedni kon-
takt z pacjentem. Szacunek, 
dialog, indywidualne podej-
ście oraz prawdziwe zaintere-
sowanie problemem pacjenta 
wpływają na sukces procesu 
leczenia i w efekcie daje obu-
stronną satysfakcję z wykona-
nych zabiegów – zaznacza 
nasz laureat. 

Dr Tomasz Sirek, lekarz, który pomaga 
odzyskać pacjentkom poczucie kobiecości

Kategoria działalność społeczna i charytatywna: drugie miejsce w finale wojewódzkim, zwycięzca w Bielsku-
Białej i powiecie bielskim

FINALIŚCI GŁOSOWANIA CZYTELNIKÓW: NAJLEPSI W KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Kategoria Działalność społeczna i charytatywna:  Pierwsze miejsce  w finale wojewódzkim,  zwycięzca w powiecie rybnickim

Iwona Dąbrowska, to Osobo-
wość Roku 2018 w Katowicach 
w kategorii „działalność spo-
łeczna i charytatywna” oraz 
laureatka 3. miejsca w tej sa-
mej kategorii w etapie woje-
wódzkim. 

Iwona Dąbrowska do końca 
ubiegłego roku była kierowni-
kiem  Dziennego Domu Po-
mocy Społecznej św. Brata Al-
berta Caritas Archidiecezji Ka-
towickiej  w Katowicach. 
Od tego roku pracuje w pla-
cówce pomocowej 
w Świętochłowicach.  

- Stworzyła rodzinę 
wszystkim tym, którzy byli jej 
pozbawieni lub tym, których 
rodzina była daleko. To czło-
wiek, dla którego zawsze li-
czył się człowiek, a nie decy-
zja, czy papier – to fragment 
opinii o pani Iwonie nadesła-
nej do naszej redakcji. 

Co ciekawe, Iwona Dą-
browska z wykształcenia jest 
politologiem, pracowała 
na Uniwersytecie Śląskim 
oraz w towarzystwie ubezpie-
czeniowym, dopiero po stu-

diach podyplomowych, zde-
cydowała się na zmianę 
pracy.  

- Praca z seniorami dała 
mi olbrzymią satysfakcję. To, 
co wkładamy w pracę z nimi, 
oprócz umiejętności, jeśli 
włożymy w to odrobinę serca, 
to dostajemy w zamian dwa 
razy tyle – podkreśla. 

Iwona Dąbrowska:  
serce dla seniorów 

Kategoria działalność społeczna i charytatywna. 
Trzecie miejsce w finale wojewódzkim, zwycięzca 
etapu miejskiego w Katowiach

Dr Tomasz Sirek angażuje się m.in. w propagowanie wiedzy 
o metodach rekonstrukcji piersi wśród pacjentek onkologicznych

Iwona Dąbrowska ceni sobie 
pracę z ludźmi starszymi. To 
jej pasja
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Na stanowisku prezydenta Za-
brza spędza już czwartą ka-
dencję, ale wciąż nie brakuje jej 
motywacji i energii do pracy. 
Oto co zwyciężczyni mówi 
o sobie i o Zabrzu: 

Od kilkunastu lat Zabrze 
ugruntowuje pozycję na ma-
pie regionu i kraju. Dzieje się 
tak dzięki wytrwałemu urze-
czywistnianiu wizji miasta 
przyjaznego mieszkańcom. 
Miasta, gdzie realizowane są 
inwestycje w infrastrukturę, 
mieszkania, drogi, medycynę, 
turystykę, szkolnictwo wyż-
sze i oświatę. W centrum zain-
teresowania samorządu pozo-
stają bowiem mieszkańcy. 
Dlatego konsekwentnie pozy-
skujemy środki zewnętrzne 
pozwalające sfinansować 
istotne dla społeczności lokal-
nej przedsięwzięcia. 

Aplikując o dofinansowa-
nie unijne lub fundusze 
na ochronę środowiska natu-
ralnego mogliśmy przeprowa-
dzić 445 projektów za 1,3 mi-
liarda zł. Dbając o wszech-
stronny rozwój Zabrza zreali-
zowaliśmy kompleksową mo-

dernizację sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej za blisko mi-
liard złotych. W trosce o eko-
logię przeprowadziliśmy re-
kultywację 180 hektarów zde-
gradowanych obszarów 
poprzemysłowych. 

 Tworząc atrakcyjne wa-
runki dla działalności gospo-
darczej uzbroiliśmy kosztem 
65 mln zł tereny Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, co już 
zaowocowało tym, że kolejne 
firmy rozpoczynają działal-
ność w Zabrzu.  

Podążamy ścieżką inno-
wacji i dlatego powstał ośro-
dek technologii medycznych 
„Kardio-Med-Silesia”, który 
umacnia znaczenie miasta 
na medycznej mapie Polski. 
Ponad 200 mln zł przeznaczo-
nych na ocalenie i rewitaliza-
cję obiektów zabytkowych 
pozwoliło rozwinąć turystykę 
postindustrialną, z której Za-
brze słynie obecnie w kraju 
i za granicą, a Zabytkowa Ko-
palnia „Guido” czy Sztolnia 
„Królowa Luiza” zyskały mię-
dzynarodowe uznanie. Jedno-
cześnie systematycznie po-
rządkujemy przestrzeń na-

szego miasta, aby odpowia-
dała oczekiwaniom mieszkań-
ców. Przykładem jest moder-
nizacja infrastruktury w rejo-
nie tzw. „Kwartału Sztuki”, 
termorenowacja kilkudziesię-
ciu obiektów użyteczności 
publicznej, remont dworca 
kolejowego czy budowa ba-
senu krytego.  

Inwestycjom zakończo-
nym i oddanym już do użytku 
mieszkańcom towarzyszą ini-
cjatywy wciąż podejmowane 
i realizowane. Przykładem jest 
trwająca rozbudowa Szpitala 
Miejskiego, gdzie obok Cen-
trum Zdrowia Kobiety i Dzie-
cka powstają kosztem 26 mln 
zł nowe oddziały z nowo-
czesny centrum ratunkowym. 
Blisko 60 mln zł wydane zo-
stanie na szeroko zakrojony 
projekt rewitalizacji społecz-
nej i infrastrukturalnej dziel-
nicy Zandka.  

Pozyskaliśmy też ponad 
26 mln dofinansowania 
na stworzenie centrum edu-
kacyjnego i kulturalnego w za-
bytkowej wieży ciśnień. Wraz 
z pomnażaniem majątku Za-
brza, którego wartość wzrosła 

od ok. 900 milionów zł 
w 2006 roku do przeszło 3 mi-
liardów zł dbamy o jakość ży-
cia mieszkańców, estetykę 
miasta, mieszkalnictwo, bez-
pieczeństwo, edukację i kul-
turę. Miasto rozsławiają wy-
jątkowe wydarzenia mu-
zyczne i artystyczne w Domu 
Muzyki i Tańca, Filharmonii 
Zabrzańskiej czy  
Teatrze Nowym.  

Efektem współdziałania 
z wyższymi uczelniami jest 
stworzenie prężnego ośrodka 
akademickiego dającego za-
brzańskim studentom możli-
wość pozyskiwania wiedzy 
na najwyższym poziomie oraz 
przyciągającego uwagę praco-
dawców zainteresowanych 
wykwalikowanymi kadrami. 

Kultywując tradycje i po-
stępując zgodnie z wartoś-
ciami, które uznajemy za uni-
wersalne zacieśniamy współ-
pracę międzynarodową ze 
społecznościami miast part-
nerskich. Prowadzimy pro-
jekty kulturalne, gospodarcze, 
ekologiczne i naukowe włą-
czając się w procesy integra-
cyjne Unii Europejskiej. 
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Małgorzata Mańka-Szulik po raz drugi została wybrana 
Osobowością Roku 2018 wśród samorządowców

Małgorzata Mańka-Szulik: dbamy o rozwój

Ewa Jurczyga to wulkan dobrej 
energii. Aktywna społecznie 
już od czasów harcerskich. Nie 
ma dla niej spraw nie od zała-
twienia. Zawsze myśli o słab-
szych, niepełnosprawnych. 
Ambasadorka kobiet. 

Ewa Jurczyga, członek Zarządu 
Powiatu Gliwickiego, od wielu 
lat radna Rady Powiatu Gliwi-
ckiego. Od zawsze – działaczka 
społeczna, której pasją jest po-
maganie innym, szczególnie 
najsłabszym: dzieciom, oso-
bom z niepełnosprawnościami 
i seniorom wymagającym 
wsparcia. Nie ustaje, zanim nie 
załatwi problemu, z którym 
zwracają się do niej potrzebu-
jący. Potrafi zachęcać innych 
do aktywności, a że jest 
przy tym świetną organiza-
torką, udaje jej się dokonać 
wielu rzeczy z pozoru nie do za-
łatwienia. Zjednuje sobie ludzi 
optymizmem, szacunkiem dla 
tego, co robią, wiarą w drugiego 
człowieka, przestrzeganiem za-
sad fair play. Lata nastoletnie 
spędziła w Rybniku, gdzie 
od dziecka aktywnie działała 
w harcerstwie. Wtedy to, w ru-

chu harcerskim poznała swego 
przyszłego męża, Eugeniusza, 
z którym do dziś dzieli życie 
i swe społecznikowskie pasje. 
Absolwentka Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, specja-
listka z zakresu edukacji. Przez 
15 lat była dyrektorem Miejskiej 
Szkoły Podstawowej nr 5, póź-
niej Miejskiego Gimnazjum nr 2 
w Knurowie. Po przejściu 
na emeryturę we współpracy 
z Towarzystwem Miłośników 
Knurowa i grupą społeczników 

założyła Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, którym kieruje do dziś. 
Od 2002 r. radna Rady Powiatu 
Gliwickiego, gdzie pełniła m.in. 
funkcję wiceprzewodniczącej. 
W kadencji 2014-2018 była 
wicestarostą  gliwickim. Działa 
na rzecz aktywizacji kobiet jako 
ambasadorka stowarzyszenia 
Aktywność Kobiet. Jej praca 
i działalność zostały docenione 
nominacją do nagrody Diana 
2009, przyznawanej wybitnym 
kobietom ziemi gliwickiej. Lau-

reatka konkursu „Knurów – Do-
bre Przykłady”. Nagrodzona ty-
tułem „Kobieta na medal Gliwic 
i powiatu gliwickiego 2016”, 
zdobywczyni pierwszego miej-
sca w plebiscycie DZ „Samorzą-
dowiec Województwa Śląskiego 
– Oceniamy Władze” w katego-
rii Radny Roku w powiecie gli-
wickim w 2018 r. – Te wyróżnie-
nia są bardzo miłe, ale dla mnie 
najważniejsze jest duże popar-
cie mieszkańców dla mej dzia-
łalności, dla tego, co od wielu lat 
robię – mówi. – Potwierdziły to 
ostatnie wybory samorządowe, 
w których osiągnęłam imponu-
jący w naszym powiecie wynik, 
uzyskując 2198 głosów. Daje mi 
to siły do dalszej pracy na rzecz 
innych i wspólnoty powiatowej, 
choć problemów nie brakuje - 
dodaje 
Ceni sobie chwile spędzane 
w rodzinnym gronie, relaksuje 
się słuchając łagodnej muzyki 
i czytając książki. Lubi  aktywny 
wypoczynek. To entuzjastka 
nordic walkingu, pływania 
i narciarstwa. Jest mamą doro-
słych już dzieci – Kasi i Michała, 
babcią dwojga wspaniałych 
wnucząt: Klary i Maksa.

Ewa Jurczyga: potrzeby innych, zwłaszcza 
słabszych, są dla mnie szczególnie ważne

Kat. Samorządność i społeczność lokalna: zwyciężczyni  etapu w pow. gliwickim,  II miejsce w wojewódzkim

FINALIŚCI GŁOSOWANIA CZYTELNIKÓW: NAJLEPSI W KATEGORII SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Kategoria  Samorządność i społeczność lokalna: Pierwsze miejsce  w finale wojewódzkim, zwycięzca etapu miejskiego w Zabrzu

Jestem bardzo mocno związana 
z  Rydułtowami, Śląskiem, tutaj 
pracuję i działam dla mieszkań-
ców - mówi Danuta Maćkowska. 

Danuta Maćkowska, nauczy-
cielka i radna powiatu 
wodzisławskiego, w poprzed-
nich latach członek zarządu 
oraz wicestarosta powiatu, ce-
niona za działalność na rzecz 
społeczności lokalnej, su-
mienne wykonywanie swoich 
obowiązków, wdrażanie nowa-
torskich rozwiązań w edukacji, 
doskonalenie polityki oświato-
wej, działania na rzecz polep-
szenia jakości świadczonych 
usług w wodzisławsko- 
rydułtowskim szpitalu, oraz 
skuteczną współpracę z parla-
mentarzystami z naszego re-
gionu. Mieszkańcy Rydułtów 
przyznają, że nigdy nie odma-
wia pomocy.  
- Jestem związana 
z Rydułtowami, Śląskiem, tutaj 
pracuję i działam dla mieszkań-
ców. W powiecie 
wodzisławskim jest jeszcze 
dużo do zrobienia, ale to nie 
problem, a wyzwanie. Lubię 
pomagać - mówi Danuta 

Maćkowska. Od ponad 30 lat 
jest nauczycielką edukacji 
wczesnoszkolnej. - To nie 
praca, ale pasja. Cociekawe, do-
świadczenie w pracy z dziećmi, 
z kontaktem z rodzicami, wie-
lokrotnie przydało się właśnie 
w pełnieniu służby radnej 
i wicestarosty - dodaje. 

Danuta Maćkowska:  
lubię pomagać

Trzecia w województwie,  pierwsza w Wodzisławiu  Śl.

Ewa Jurczyga, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka 
w knurowskich szkołach, radna, działaczka społeczna

Danuta Maćkowska wygrała 
etap powiatowy. W finale 
wojewódzkim była trzecia



05SOBOTA, 23 MARCA 2019 
DZIENNIK ZACHODNI

Właściciel firmy handlowo-
usługowej MEDEX, Wojciech 
Woźniak, to urodzony optymi-
sta, innowator i wizjoner. Jego 
smykałka do biznesu przeja-
wiała się od najmłodszych lat. 

 Już jako uczeń technikum 
elektronicznego zajmował się 
serwisowaniem sprzętu RTV.  
Młodzieńcza pasja przeisto-
czyła się w biznesową przy-
godę, którą rozpoczął wraz 
z żoną, otwierając pierwszą 
w okolicy wypożyczalnię kaset 
wideo oraz oferując usługi na-
prawy sprzętu medycznego — 
stąd nazwa firmy MEDEX. Ak-
tywna postawa młodych 
przedsiębiorców spowodo-
wała rozwój firmy i rozszerze-
nie działalności o handel arty-
kułami spożywczymi. W ciągu 
kilku lat z niewielkiego punktu 
handlowego MEDEX stał się 
hurtownią spożywczą, obsłu-
gującą klientów z całego woje-
wództwa śląskiego, w tym 
sklepy przykopalniane. Ta 
współpraca zapoczątkowała 
nowy rozdział firmy.   

FHU MEDEX od lat jest 
autoryzwanym sprzedawcą 

wiodących krajowych produ-
centów węgla kamiennego. 

 Kluczem do sukcesu 
firmy MEDEX jest działanie 
w zgodzie z fundamentalnymi 
wartościami, takimi jak lojal-
ność i szacunek wobec klienta, 
gwarantując produkty i usługi 
najwyższej jakości. Podstawą 
działalności jest handel pali-
wami stałymi, a także świad-
czenie usług transportowych 
i sprzętem budowlanym.  

O wiarygodności, kompe-
tencjach i operatywności 
firmy świadczy szerokie grono 
usatysfakcjonowanych od-
biorców. Firma posiada duże 
doświadczenie, zaplecze tech-
niczne, logistyczne oraz wy-
kwalifikowaną kadrę pracow-
niczą. Jako jedna z pierwszych 
firm otrzymała dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej na linię 
technologiczną do produkcji 
i konfekcjonowania 
ekogroszku. Wynikiem wzro-
stu innowacyjności firmy było 
podjęcie współpracy z Akade-
mią Górniczo-Hutniczą w Kra-
kowie, co zaowowcowało no-
wym, świeżym spojrzeniem 
na biznes i rozwój osobisty.   

Kreatywność, współpraca 
i szeroka wiedza w zakresie 
handlu opałem pozwalają 
na intensywny rozwój i stawa-
nie na wysokości każdego za-
dania. Podejście klientów 
do produktów stale ewoluuje, 
więc firma MEDEX nie pozo-
staje bierna w świecie ciągłych 
przemian na dynamicznie roz-
szerzającym się rynku.  

MEDEX stale wdraża sku-
teczne koncepcje, które owo-
cują biznesowym powodze-
niem, m.in. sklep internetowy 
www.ekogroszek.pl, gdzie 
można szybko i wygodnie za-
mówić węgiel z dostawą 
do domu w 48godzin w każde 
miejsce w kraju.  

MEDEX to firma rodzinna, 
która dużą wagę przywiązuje 
do rozwoju lokalnych inicja-
tyw społecznych i sportowych 
na terenie całego wojewódz-
twa. Wielkim osiągnięciem 
i wyróżnieniem stał się patro-
nat nad pierwszoligowym klu-
bem piłki ręcznej Olimpii 
MEDEX Piekary Śląskie.   

Dzięki wybitnym zawod-
nikom, kadrze zarządzającej 
oraz wsparciu firmy MEDEX 

klub sportowy aspiruje do naj-
wyższej klasy rozgrywek.  
Właściciel firmy MEDEX jako 
fascynat nauki, stale inwestuje 
w rozwój osobisty. Kluczową 
decyzją była kontynuacja nauki 
na studiach doktoranckich 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie na wydziale Zarzą-
dzania. 

 A na co dzień? Kochający 
mąż, wzorowy tata, miłośnik 
joggingu, biegów przeszkodo-
wych oraz piłki nożnej. Uwiel-
bia podróże, najlepiej w gronie 
rodziny i przyjaciół, z których 
czerpie natchnienie do działa-
nia. Z zamiłowania perkusista 
i pasjonat szybkich samocho-
dów, interesuje się zagadnie-
niami ekonomicznymi i stale 
poszerza swoje horyzonty. 
Z nowościami technologicz-
nymi zawsze jest na czasie, cie-
kawią go innowacyjne rozwią-
zania, które chętnie wciela 
w życie. Stara się być dobrym 
i wspierającym współpracow-
ników liderem, a także życio-
wym przewodnikiem dla swo-
ich bliskich, którym pragnie 
przekazać jak najwięcej wiedzy, 
dobrych fluidów i natchnienia.
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Wojciech Woźniak z powodzeniem kieruje pracami firmy 
MEDEX w Bobrownikach 

Wojciech Woźniak: rozwój i szacunek 

Janusz Zatoń jest znakomitym 
menedżerem i dyplomatą -  jest 
konsulem honorowym Repub-
liki Bułgarii w Polsce. 

W ub.r. zorganizował w Często-
chowie polsko-bułgarskie fo-
rum gospodarcze - umożliwia-
jąc nawiązanie kontaktów bi-
znesowych oraz kulturalnych 
między Polską i Bułgarią.  
Ma ogromne doświadczenie bi-
znesowe. Jego droga zawo-
dowa zaczęła się w Dąbrow-
skiej Fabryce Obrabiarek, 
w której był konstruktorem. 
W latach 1975-1980 związany 
był z Politechniką Częstochow-
ską jako starszy asystent w In-
stytucie Podstaw Konstrukcji 
Maszyn. Praca naukowa Janu-
sza Zatonia została doceniona 
prestiżowym wyróżnieniem. 
Kolejne kroki zawodowe Janu-
sza Zatonia to praca do 1983 r. 
w Biurze Projektowym 
„Zremb”, oddział Często-
chowa. W tym samym roku 
rozpoczął pracę w Zakładzie 
Elektro-Metalurgicznym 
„EMA” w Blachowni k. Często-
chowy. Najpierw był tam głów-
nym mechanikiem, a następnie 

dyrektorem technicznym. Za-
angażowanie w modernizację 
przedsiębiorstwa przyniosło 
mu szereg wyróżnień i nagród. 
Janusz Zatoń jest też uznanym 
modernizatorem technicznym 
i ma na koncie kilka patentów. 
W 1991 roku wygrał konkurs 
na stanowisko dyrektora Od-
lewni Żeliwa „Metalplast” 
w Częstochowie. Po sprywaty-
zowaniu firmy, w 1994 roku, 
został prezesem zarządu Od-
lewni Żeliwa „Metalplast-Wul-

kan” SA. Dzisiaj jest prezesem 
zarządu oraz głównym akcjo-
nariuszem Odlewni Żeliwa 
„Wulkan” SA. Odlewnia  produ-
kuje odlewy z żeliwa szarego 
w technologii automatycznego 
formowania na potrzeby prze-
mysłu motoryzacyjnego, ma-
szynowego i budowlanego. Za-
trudnia 150 osób. W firmie 
funkcjonuje zintegrowany sy-
stem jakości i zarządzania śro-
dowiskowego ISO 9001:2015 
oraz ISO 14001:2015.  

Odlewnia jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród i wyróż-
nień, m. in. Śląskiej Nagrody Ja-
kości (2000), Polskiej Nagrody 
Jakości (2001), nagrody 
„Environ-mental Award 2002” 
przyznanej przez Międzynaro-
dową Organizację Odlewniczą. 
W roku 2001 firma zdobyła ty-
tuł „Firma Przyjazna Środowi-
sku” w konkursie pod patrona-
tem Prezydenta RP.  Kilkukrot-
nie, w latach 2004-2005, 2012 
oraz 2017-2018 Odlewni Żeliwa 
„WULKAN” SA został przy-
znany tytuł „Gazeli Biznesu”. 
WULKAN SA ma  dwie spółki – 
córki - „Lawa” sp. z o.o. firma 
high-tech.   
W roku 2000 Janusz Zatoń 
otrzymał tytuł „Złotego Inży-
niera” w konkursie organizo-
wanym przez „Przegląd Tech-
niczny”. Jest również laurea-
tem nagrody NOT-u, Krajowej 
Izby Gospodarczej i „Przeglądu 
Technicznego”: „Dźwignia 
2003”. Został wybrany „Absol-
wentem Roku 2001” Politech-
niki Częstochowskiej.  
Gra w tenisa ziemnego, jeździ 
na rowerze i łyżwach oraz 
pływa.

Janusz Zatoń: Biznesmen, menedżer, konsul 
honorowy Republiki Bułgarii w Polsce 

Kategoria  Biznes: drugie miejsce w finale wojewódzkim, zwycięzca w powiecie częstochowskim

FINALIŚCI GŁOSOWANIA CZYTELNIKÓW: NAJLEPSI W KATEGORII BIZNES

Kategoria  Biznes: pierwsze miejsce  w finale wojewódzkim, zwycięzca w powiecie będzińskim

Jakub Poznański, właściciel 
i dyrektor zarządzający firm 
COBU Design w Katowicach.  

Jakub Poznański, właściciel 
i dyrektor zarządzający COBU 
Design w Katowicach. Został 
„Osobowością roku 2018” 
w Katowicach w kategorii „bi-
znes”, a w etapie wojewódz-
kim zajął trzecie miejsce. Zo-
stał doceniony za konsekwen-
tne budowanie marki COBU 
Design, ale również „za projek-
towanie biur oraz przestrzeni 
dla ludzi z uwzględnieniem 
ich uczuć i emocji. Za promo-
wanie dobrego designu”. 
Jakub Poznański ma 42 lata, 
mieszka w Katowicach. To 
również w tym mieście zrobił 
dyplom na Uniwersytecie Eko-
nomicznym na kierunku mar-
ketingowe zarządzanie przed-
siębiorstwem. Skończył rów-
nież trzy kierunki studiów po-
dyplomowych, m.in. zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi 
w SGH i zarządzanie sprzedażą 
na UE w Katowicach. Uro-
dzony handlowiec z 20-letnim 
doświadczeniem menedżera, 

ale z duszą artysty. Pracował 
w wielu korporacjach. 
Do czasu. COBU Design to jego 
pierwsza, prowadzona samo-
dzielnie, firma. Szybko stała 
się uznaną marką w branży 
wyposażenia i aranżacji 
wnętrz. Ma siedzibę  w Fa-
bryce Porcelany w Katowi-
cach.

Jakub Poznański.  
Promuje dobry design

Kategoria Biznes: trzecie miejsce w finale wojewódz-
kim, zwycięzca etapu miejskiego (Katowice)
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Janusz Zatoń otrzymał wiele nagród za swoje osiągnięcia 
zawodowe. Jest też autorem wielu patentów

Jakub Poznański - biznesmen 
doceniony za budowanie 
marki COBU
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Aktorka, wokalistka,  
występująca w kabaretach 
TON i Czesuaf 

Została doceniona za ogromny 
wkład pracy w Bielskiej Szkole 
Aktorskiej, Piwnicy Artystycz-
nej im. Marii Koterbskiej, Biel-
skiej Scenie Kabaretowej oraz 
działalność artystyczną w ka-
baretach TON (Bielsko-Biała) 
i Czesuaf (Poznań), dubbingo-
wanie filmów animowanych i   
warsztaty wokalne.

Olga Łasak
Bielsko-Biała i powiat bielski

kategoria KULTURA

Śpiewak operetkowy młodego 
pokolenia. Tenor. Właściciel 
Agencji Artystycznej Grupa 
KSM, 

Doceniony za pielęgnowanie 
dziedzictwa operetki nie tylko 
w naszym regionie, ale także 
w kraju i poza jego granicami. 
Również za sławienie kultury 
śląskiej. Śpiewając w całej Pol-
sce i Europie, prezentuje arie 
i duety w języku śląskim. Jest 
dumny, że pochodzi ze Śląska.

Kamil Roch Karolczuk
Powiat gliwicki

Dyrektor Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Jastrzębiu-
Zdroju  

Stanisław Śmietana to znany 
i ceniony dyrygent orkiestr dę-
tych, pedagog, wieloletni pra-
cownik Zakładu Dyrygowania 
i Wokalistyki na Wydziale Ar-
tystycznym Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, założy-
ciel i dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Jastrzębiu-Zdroju.

Stanisław Śmietana
Jastrzębie-Zdrój

Jan Gałach i Wojciech Mirek, 
promują śląskiblues  

Jan Gałach to muzyk, Wojciech 
Mirek - ogrnizator licznych wy-
darzeń, w tym muzycznych. 
Panowie są organizatorami 
Szlaku Śląskiego Bluesa- co-
rocznego koncertu poświęco-
nemu historii muzyki blueso-
wej i rockowej na Śląsku. Odpo-
wiadają też za aplikację poka-
zującą historyczne kluby mu-
zyczne w Katowicach. 

Jan Gałach i Wojciech Mirek
Katowice
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Gliwicki poeta młodego poko-
lenia, doceniony za wyobraź-
nie w swoich strofach 

Lat: 27 Uśmiechnięty, wieczny 
optymista. Młody poeta został 
doceniony za: bogatą wyo-
braźnię i nietypową tematykę 
ubraną w słowa codzienności. 
Sam zachęca: Aby zapoznać 
się z treścią moich wierszy, 
polecam wejście na moją 
stronę:www.facebook.com/Fi
lozofista/ 

Michał Pajer
Gliwice

Właściciel klubu Rock Out,       
organizator licznych koncer-
tów i akcji charytatywnych.   

Doceniony za to, że dzięki 
niemu muzyka rockowa i cięż-
kie brzmienia mają dziś swój 
dom w klubie Rock Out. Orga-
nizowane tam koncerty i wy-
darzenia muzyczne to praw-
dziwe święto. Jest również 
osobą, która chętnie bezinte-
resownie anagażuje się w po-
moc innym i akcje społeczne. 

Wojciech Szylkiewicz 
Dąbrowa Górnicza
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Artysta muzyk, instruktor  
choreograf, animator kultury. 
Założyciel Częstochowskiej 
Kapeli Biesiadnej „Grupa Ro-
mana”.  Kapela zdobywa na-
grody i wyróżnienia na festi-
walach. Pasjonat budujący 
mosty pomiędzy tradycją 
a nowoczesną kulturą - właś-
ciciel jednej z największych 
prywatnych kolekcji zabytko-
wych instrumentów muzycz-
nych. Prezes Stowarzyszenia 
Wspólnota Gaude Mater. 

Roman Kryst
Częstochowa i powiat częstochowski
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Dyrektor Opery Śląskiej 
w Bytomiu, czyli kulturalnej 
perły miasta. 
Czytelnicy „Dziennika Zachod-
niego” docenili Łukasza Goika 
za poszanowanie tradycji i roz-
wój Opery Śląskiej. Dzięki 
niemu bytomska opera stała się 
miejscem, do którego chętnie 
przyjeżdżają artyści z całego 
świata. Goik od lat stawia rów-
nież na młodych adeptów 
sztuki, którym pomaga stawiać 
pierwsze kroki na scenie. 

Łukasz Goik
Bytom
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Założyciel  studia musicalo-
wego „Step” w Chorzowskim 
Centrum Kultury. Instruktor 

Najwięcej głosów  etapie miej-
sko-powiatowym  w kategorii 
kultura oddano na Tomasza 
Micha. To instruktor stepu 
i tańca irlandzkiego, absol-
went Studium Wokalno - Bale-
towego w Gliwicach, tancerz 
Teatru A, choreograf. Uczy 
tańca w studiu „Step” dzieci, 
młodzież i dorosłych. 

Tomasz Mich 
Chorzów

Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Chybiu 

W powiecie cieszyńskim naj-
więcej głosów naszych Czytel-
ników  zdobył Rafał Cymorek, 
doceniony m.in. całokształt 
działalności na rzecz Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
w Chybiu oraz  promocję kul-
tury i dbałość o edukację kul-
turalną, chociażby w ramach 
Amatorskiego Klubu Filmo-
wego Klaps. 

Rafał Cymorek
Powiat cieszyński

Będziński kompozytor i dyry-
gent, dyrektor Zagłębiowskie-
go Festiwalu Organowego. 

Doceniony został za promowa-
nie kultury Zagłębia i lokalnych 
artystów poprzez organizację 
wydarzeń na terenie woj. ślą-
skiego. Od prawie 10 lat anga-
żuje się w działalność artysty-
czną z zespołem Back to Big 
Band i orkiestrą symfoniczną 
Voltus. Prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Artystów Spectrum.

Roman Hyla
Powiat będziński
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Lędzinach  

Poprzez nominację do tytułu 
„Osobowość Roku 2018” 
w kategorii Kultura  doce-
nione zostały jej szczególne 
starania o propagowanie 
działalności kulturalnej 
wśród społeczności lokalnej 
oraz  promocję zespołów 
muzycznych działających 
przy Miejskim Ośrodku  
Kultury w Lędzinach.

Joanna Figura
Powiat bieruńsko-lędziński
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Wieloletni Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury we 
Wręczycy Wielkiej.  

Nominowany za prowadzenie 
prężnie działającego ośrodka, 
w którym nie brakuje miejsca 
dla nikogo oraz za dbałość 
o wysoki poziom artystyczny 
wydarzeń odbywających się 
w GOK-u . Jednym z takich 
wydarzeń jest Koncert 
z Gwiazdą. W tym roku był nią 
Marcin Wyrostek.  

Andrzej Kała
Powiat kłobucki

kategoria KULTURA

Dyrygentka rybnickiego  
Chóru „Bel Canto”. 

Doceniona za kształtowanie ta-
lentów rybnickiej młodzieży 
oraz liczne sukcesy Chóru „Bel 
Canto” na arenie Polski i całego 
świata. Działający przy Zespole 
Szkół nr 1 im. Powstańców Ślą-
skich w Rybniku chór został za-
łożony przez panią Lidię. Co-
rocznie odnosi wiele sukcesów, 
zdobywając najwyższe miejsca 
i nagrody.

Lidia Blazel-Marszolik 
Rybnik

Fotograf z Czernicy,                                                                
dokumentalista śląskości 

Doceniony za dokumentowanie 
śląskich tradycji i społeczności, 
wyjątkowe spojrzenie na śląskie 
pejzaże przez pryzmat obiek-
tywu. Od 1980 r. zajmuje się 
amatorsko fotografią, zaś 
od 2003 r., kiedy znalazł się 
na górniczej emeryturze, zaczął 
poświęcać więcej czasu na swoją 
pasję. Zorganizował 48 wystaw 
autorskich.

Jerzy Kawulok
Powiat rybnicki

Artysta, malarz, upiększa 
ściany oddziałów  
pediatrycznych w szpitalach  

Maciej Kot ma na swoim kon-
cie już ponad 200 upiększo-
nych szpitali w całej Polsce. 
Maluje ściany tych placówek, 
odwzorowuje na nich baj-
kowe postacie,  rośliny, zwie-
rzęta. Wszystko po to, by dzie-
ciom  w tym miejscu łatwiej 
było znieść rozłąkę z rodzi-
cami i samo leczenie.

Maciej Kot
Sosnowiec

Vloger 

Został nominowany propago-
wanie śląskiej kultury i miasta 
Ruda Śląska na arenie ogólno-
polskiej poprzez autorskie 
programy kulinarne 
w internecie oraz telewizji. Za-
czynał od internetowego 
vloga, w którym w gwarze ślą-
skiej opowiadał o szkockiej 
kuchni. Z czasem, dzięki sym-
patii widzów, miał okazję za-
prezentować się całej Polsce.

Adam Borowicz 
Ruda Śląska
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Autorka blogu Kobiety  
ze Śląska. 

Utworzyła pierwszego bloga 
pt. „Kobieta ze Śląska” - strony 
o znanych Ślązaczkach. Napi-
sała książkę „Kobiety ze Ślą-
ska”, która ukazała się w listo-
padzie 2018 r. Książka prezen-
tuje 10 wywiadów z kobietami 
sukcesu pochodzącymi z wo-
jewództwa śląskiego. Do-
dajmy, przed laty była dzienni-
karką Dziennika Zachodniego. 

Katarzyna Siwczyk
Powiat raciborski

Prezes Stowarzyszenia  
CEF MSNB w Piasku  

Nominację zdobył za wybitny 
wkład w rozwój i propagowa-
nie kultury chrześcijańskiej 
jako kaznodzieja i teolog, oraz 
autor książek i wielu artykułów 
na tematy biblijne. Na swoim 
koncie ma 10 książek w języku 
polskim i dziewięć - w angiel-
skim. Napisał m.in. „Atak 
na nasze dzieci” i  „A urodzi  
syna i nadasz mu imię Jezus”.

Czesław Bassara
Powiat pszczyński

Pracownik Mysłowickiego 
Ośrodka Kultury, twórca  
festiwalu AlterFest  

Został wyróżniony za  
tworzenie AlterFestu, podczas 
którego usłyszeć możemy  
najważniejszych polskich 
twórców muzyki alternatyw-
nej. Jest też żałożycielem 
i prezesem działającego 
 w sferze kultury Stowarzysze-
nia Art In, w MOKu odpo-
wiada za organizację imprez.

Łukasz Prajer
Mysłowice
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Animatorka kultury, autorka 
tekstów i scenariuszy dla ze-
społów folklorystycznych,  

Jest  współorganizatorką 
wielu wystaw unikatowych 
instrumentów, konferan-
sjerką. Była m.in. współorga-
nizatorką, z mężem , wystawy  
kolekcji  instrumentów pre-
zentowanych w Operze i Fil-
harmonii Podlaskiej, Europej-
skim Centrum Sztuki w Bia-
łymstoku.  

Grażyna Łoś-Kryst
Powiat myszkowski

Działacz społeczy i kulturalny, 
zawodowo związany z piekar-
ską spółdzielnią mieszkaniową 
W Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Piekarach Śląskich Łukasz 
Balczarek realizuje zadania 
związane z działem społecz-
nym, oświatowym i kultural-
nym. W swojej pracy działa 
z wieloma instytucjami kul-
tury, realizując najróżniejsze 
przedsięwzięcia w myśl za-
sady, która brzmi: „kultura 
ponad podziałami”.

Łukasz Balczarek
Piekary Śląskie
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Piosenkarka, lauretka wielu 
nagród , jak np. Karolinka 2017 

Nominowana za promocję ślą-
skiej piosenki, w regionie,  kraju 
i za granicą oraz aktywny udział 
w życiu kulturalnym powiatu 
mikołowskiego i  regionu.  
To właśnie ona jest wykonaw-
czynią piosenek „Dobry dzień”, 
„Karlus”, „Gryfno frela”  
czy „Tylko ty”, które od razu 
stały się przebojami śląskich 
stacji  radiowych.

Michalina Starosta 
Powiat mikołowski

Wiceprezes zarządu Stowarzy-
szenia Pieśni i Tańca „Halka” 
w Lublińcu 

Kobieta – orkiestra. Prowadzi 
zajęcia i dyryguje podczas wy-
stępów zespołu „Za Młodzi 
na Sen”. Jest dyrygentem chó-
rów: Lutnia w Koszęcinie i Can-
zona w Kochanowicach. W Ślą-
skim Związku Chórów i Or-
kiestr Oddział Tarnowskie Góry 
jest dyrektorem artystycznym 
i dyrygentem okręgowym.

Stefania Biela
powiat lubliniecki
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Historyk i kulturoznawca po-
chodzący z Siemianowic Ślą-
skich 

Nasz laureat został doceniony 
za aktywne promowanie lo-
kalnego dziedzictwa kulturo-
wego. Jest autorem licznych 
publikacji m.in. dwóch mono-
grafii naukowych i popularno-
naukowej pozycji „Vademe-
cum historii Michałkowic. 
Stworzył też filmy dokumen-
talne, za które dostał nagrody.

Marcin Wądołowski 
Siemianowice Śląskie
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kategoria KULTURA

Dziennikarz, bloger 

Od lat aktywne uczestniczy 
w życiu kulturalnym i spo-
łecznym w Żorach. Celnie, re-
gularnie komentuje  niuanse 
życia w mieście i nie tylko.  
Od urodzenia ogląda i prze-
żywa swoje życie, z perspek-
tywy wózka inwalidzkiego. -
Wierzcie mi, jest to perspek-
tywa pozwalająca zobaczyć 
wiele spraw w innym, „jaś-
niejszym” świetle - mówi. 

Dariusz Filak
Żory

Starszy instruktor plastyki 
w MOK Radlin  

Od 35 lat związana jest z pla-
cówkami kultury. Jako in-
struktor plastyki w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Radlinie 
zajmuje się promocją i upow-
szechnianiem plastyki 
i sztuki. Organizator i kurator 
wielu wystaw grupowych i in-
dywidualnych, plenerów 
i przeglądów o zasięgu regio-
nalnym

Jadwiga Pietrek
Powiat wodzisławski

Wicedyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Zabrzu 

Została doceniona przez Czy-
telników DZ  za aktywny 
udział w rozwoju czytelni-
ctwa w Zabrzu oraz duży 
wkład w tworzenie albumów 
z serii „Dzielnice Zabrza”. Pre-
zentują one poszczególne 
dzielnice Zabrza, ich historię, 
rolę szkoły i kościoła oraz za-
wierają wspomnienia miesz-
kańców.

Natalia Wojtoń
Zabrze
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Dyrektorka Centrum Kultury 
Śląskiej w Świętochłowicach 

Justyna Kramorz została dyrek-
torką Centrum Kultury Śląskiej 
w Świętochłowicach w 2014 
roku. Nasi Czytelnicy docenili 
jej pracę, dzięki której Centrum 
Kultury Śląskiej stało się z jedną 
z ważniejszych w regionie pla-
cówek kultury. W CKŚ odby-
wają się m.in. spektakle tea-
tralne, występy muzyczne, 
a nawet pokazy mody. 

Justyna Kramorz 
Świętochłowice
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DZIENNIKZACHODNI.PL
TO NAJCHĘTNIEJ CZYTANY I OGLĄDANY 

SERWIS W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

DZIĘKUJEMY!
*Gemius Traffi  c/ grudzień 2018

DZIENNIKZACHODNI.PL
TO NAJCHĘTNIEJ CZYTANY I OGLĄDANY 

SERWIS W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

6 384 539
UNIKALNYCH UŻYTKOWNIKÓW

33 060 817
ODSŁON

89 932
                FANÓW

Dyrektor Centrum Kultury Ślą-
skiej w Nakle Śląskim 
 
Stanisław Zając został nomi-
nowany do tytułu Osobo-
wości Roku 2018 za promocję 
kultury śląskiej. Rzeczywiś-
cie, dyrektorowi Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle Ślą-
skim wychodzi to jak mało 
komu. Zając z CEKUŚ-em 
związany jest od samego po-
czątku działania tej instytucji. 
To m.in. dzięki jego ciężkiej 

pracy Pałac Donnersmarcków 
w Nakle Śląskim od 2013 roku 
tętni życiem jako wartościowa 
instytucja kultury na mapie 
Śląska. Dyrektor CEKUŚ sam 
o sobie mówi, że jest humani-
stą z wyboru, ale i z wykształ-
cenia. W końcu posiada tytuł 
doktorski, a w swojej pracy 
akademickiej koncentrował 
się na literaturze emigran-
ckiej. Do pracy dojeżdża rowe-
rem, którym w wolnych chwi-
lach podróżuje po Europie.

Stanisław Zając
Powiat tarnogórski

Wokalista i lider zespołu Cree,  
kompozytor 

Nominację do tytułu „Osobo-
wość Roku 2018” otrzymał 
w kategorii „Kultura” za kulty-
wowanie artystycznego dzie-
dzictwa swojego ojca, Ryśka 
Riedla, dzięki któremu, w du-
żej mierze, to właśnie Śląsk 
nazywany jest stolicą pol-
skiego bluesa. Nominacja na-
leżała mu się też za bezkom-
promisowe i niezależne 

od mód trwanie przy śląskiej 
muzyce bluesowej oraz za 25 
lat ciągłej działalności zespołu 
Cree, z którym nagrał 7 płyt 
długogrających, ale także 
za współautorstwo książki 
„Rysiek Riedel we wspomnie-
niach”, co  jest nowym roz-
działem dla niego, jako 
twórcy.  
Nominację do tytułu dostał 
też za wrażliwość społeczną 
(jest ambasadorem hospicjum 
dla dzieci „Świetlikowo”)

Sebastian Riedel 
Tychy
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Lekarz chorób wewnętrznych, 
pulmonolog 

Nominacja do tytułu Osobo-
wość Roku 2018 w kategorii 
„Działalność społeczna i cha-
rytatywna” jest uznaniem 
 za jej oddanie pacjentom, 
za traktowanie swojego za-
wodu jako prawdziwą służbę 
drugiemu człowiekowi, za go-
towość niesienia pomocy po-
trzebującym o każdej porze 
dnia i nocy.  

Helena Magiera-Molendowska 
Powiat bieruńsko-lędziński

kategoria: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Szefowa sztabu Wielkiej  
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Jaworznie 

Pani Mirosława działa 
w jaworznickim sztabie WOŚP 
już 26 lat, czyli od samego po-
czątku jego istnienia.  
Otrzymała medal od Jerzego 
Owsiaka za 10-lecie i 25-lecie 
działalności sztabu w mieście. 
Mieszkańcy również doce-
niają jej wkład i pomoc, którą 
stara się zawsze nieść. 

Mirosława Matysik
Jaworzno
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Działa społecznie w Zarządzie 
KGW Wręczyca Wielka 

Jestem bardzo mile zasko-
czona tak wysokim miejscem 
w Plebiscycie.  Chciałabym 
bardzo podziękować wszyst-
kim osobom, które oddały 
na mnie swój głos. Dziękuję 
za aktywne wspieranie mojej 
skromnej, na tle innych, kan-
dydatury. Dziękuję  osobom 
bliskim, znajomym, koleżan-
kom i kolegom  z KGW - mówi. 

Maria Polak
Powiat kłobucki

Prezes zarządu Stowarzysze-
nia Montownia w Koszęcinie.  

Nominowana za kierowanie 
stowarzyszeniem zajmującym 
się działalnością  edukacyjną, 
sportową i kulturalną w zakre-
sie inicjowania, wspierania 
i pomocy w realizacji przed-
sięwzięć, kreowaniem, inspiro-
waniem i popieraniem inicja-
tyw społecznych w zakresie 
m.in. gospodarki, turystyki,  
wsierania dzieci i młodzieży. 

Katarzyna Ochman-Sozańska
Powiat lubliniecki

Prezes Stowarzyszenia “Po-
magajmy-Razem Raźniej”  

Od ponad 20 lat zajmuje się 
pracą społeczną na rzecz 
dzieci, osób chorych i poszko-
dowanych przez wydarzenia 
losowe. Od ponad dwóch lat 
jest prezesem Stowarzyszenia 
“Pomagajmy-Razem Raźniej”. 
Dociera tam, gdzie potrzebna 
jest szybka interwencja i po-
moc. Pomaga na terenie Pol-
ski, Słowacji i Niemiec.

Alina Niedzielska
Jastrzębie-Zdrój

Koordynator i pomysłodawca 
projektu ”Gram Kibicuje Po-
magam“, organizator charyta-
tywnych turniejów sporto-
wych z cyklu ”Pomagamy 
przez SPORT“, pomysłodawca 
”Pierwszej pomocy w mieście“  

Doceniony za swoją bezintere-
sowną pomoc charytatywną, 
a także za organizowanie i na-
głaśnianie akcji z pomocą dla 
chorych dzieci z jego rodzin-
nego miasta Knurowa.

Jacek Szurgot
Powiat gliwicki

Feministka, działaczka spo-
łeczna,  pomysłodawczyni Ślą-
skiego Szlaku Kobiet, zwią-
zana z Regionalnym Instytu-
tem Kultury w Katowicach 

Doceniona za działalność 
na wielu płaszczyznach, 
zwłaszcza zaś za wieloletnią 
i skuteczną promocję udziału 
kobiet w życiu społecznym ze 
szczególnym uwzględnie-
niem działań w roku 2018 - 
Roku Praw Kobiet.

Małgorzata Tkacz-Janik
Gliwice

Prezes Fundacji S.O.S. 
dla Zwierząt w Chorzowie 

W tej kategorii wygrał w Cho-
rzowie Jarosław Motak, który 
wraz ze swoją żoną Anetą 
od ponad 20 lat pomaga naj-
bardziej potrzebującym pok-
rzywdzonym zwierzętom: ko-
niom, psom, kotom, kozom 
czy gołębiom. Uczy też in-
nych, jak traktować zwierzęta. 
Prowadzi liczne programy 
m.in. dotyczące więźniów. 

Jarosław Motak
Chorzów
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Prezes Fundacji  Świętego      
Antoniego w Ustroniu 

W powiecie cieszyńskim czy-
telnicy „Dziennika Zachod-
niego” najbardziej docenili 
działalnośc Tadeusza 
Browińskiego, który od lat 
prowadzi w Ustroniu Funda-
cję Św. Antoniego.  Tadeusz 
Browiński zyskał uznanie  
przede wszystkim za systema-
tyczną i długoletnią działal-
ność na rzecz najuboższych. 

Tadeusz Browiński
Powiat cieszyński

Prezes forBET Włókniarza 
Częstochowa 

Od lat związany jest z często-
chowskim żużlem. Jako ster-
nik Włókniarza odbudował 
dobrą markę klubu, który 
w szybkim tempie powrócił 
do Ekstraligi, w której jest naj-
chętniej oglądanym klubem 
przez kibiców. Jak prezes 
Włókniarza włącza się wraz 
z klubem w ważne inicjatywy 
miejskie i społeczne.

Michał Świącik
Powiat częstochowski

Wolontariuszka fundacji 
Pomóc Więcej  
Pani Aneta Brzózka od wielu 
lat jest wolontariuszką, która 
wspiera różne organizacje 
i akcje charytatywne. Czynnie 
działa w Fundacji Pomóc Wię-
cej, której oddział otwiera 
wraz z mężem i przyjacielem 
w Bytomiu. Jako wolontariusz 
stara się pomóc każdemu, kto 
takiej pomocy potrzebuje, 
a w życiu kieruje się mottem, 
że „warto pomagać”.

Aneta Brzóżka
Bytom
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Koordynatorka Centrum       
Wolontariatu, działającego 
przy Fundacji Pro Salute.  

Z jej inicjatywy w Będzinie 
i powiecie będzińskim od-
bywa się ogólnopolska kam-
pania „Hospicjum to też Ży-
cie”, program „Lubię poma-
gać”, „Żonkilowe pola na-
dziei”. Dzięki jej zaangażowa-
niu corocznie organizowane 
są  też koncerty charytatywne 
„Głosy dla hospicjum”.

Teodozja Kumor-Ormianin
Powiat będziński
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Wolontariuszka Instytutu  
Onkologii w Gliwicach 

Nominowana została za stwo-
rzenie wolontariatu, jakiego 
nie ma w całej Polsce.  
Głosując na nią i czyniąc ją 
zwyciężczynią w kategorii 
„Działalność społeczna  
i charytatywna” w powiecie 
mikołowskim, internauci  
docenili jej wsparcie, jakiego 
udziela pacjentkom  
na różnych etapach leczenia. 

Justyna Zawadzka
Powiat mikołowski

kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA 

Emerytowany górnik i miejski 
działacz społeczny 

Henryk Świerzy od prawie 
dwóch dekad wspiera inicja-
tywy społeczne na rzecz ubo-
gich i potrzebującym. To 
w jego domu powstawały po-
mysły, koncepcje takie jak: 
„Siemianowicki Bajtej”, 
„Siemianowicki Talent”, „Sto-
warzyszenie Artystów Siemia-
nowickich”i „Siemianowicka 
Sekcja Sportów Siłowych”.

Henryk Świerzy
Siemianowice Śląskie
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Prezes stowarzyszenia wspie-
rającego OGA, mama 3 dzieci 

Mieszkańcy docenili działania 
Aleksandry Chromik, która 
od lat pomaga dorosłym nie-
pełnosprawnym, wspiera 
Ośrodek Wsparcia w Chorzo-
wie, bierze udział w licznych 
akcjach i strajkach na rzecz ko-
biet. Organizuje zbiórki, fe-
styny. Jest inicjatorką pierw-
szego w kraju Dnia Dziecka 
Dorosłego. 

Aleksandra Chromik
Świętochłowice
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Prezes Klubu Sportowego 
Ruch Radzionków 
 
Marcin Wąsiak z Ruchem 
Radzionków związany jest 
od lat. Jako kibic pamięta jesz-
cze czasy, kiedy „Cidry” grały 
w Ekstraklasie. Później przez 
lata Wąsiak działał w klubie, 
i nie opuścił nawet w najtrud-
niejszych czasach. Jako prezes 
przeprowadził Ruch przez fi-
nansowe kłopoty, a teraz stara 
się wyciągnąć go na prostą.

Marcin Wąsiak 
Powiat tarnogórski
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rektor Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu 

Został  doceniony  za profesjo-
nalne zarządzanie uczelnią,  
znakomite, prowadzone z pasją 
wykłady, wysoko oceniane 
przez studentów. Wśród pomy-
słów dydaktycznych profesora 
zdarzają się tak oryginalne po-
mysły, jak seminaria magister-
skie przy grillu czy gry symula-
cyjne, w trakcie których stu-
denci stają się hippisami.  

dr hab. Michał Kaczmarczyk
Sosnowiec

Komendant hufca ZHP 
w Czerwionce-Leszczynach 

Janusz Jasiek został                                          
doceniony przez Czytelników 
za rozwijanie harcerstwa,                 
organizację finałów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej                         
Pomocy oraz wspieranie 
wszelkich inicjatyw społecz-
nych i działania na rzecz lo-
kalnej społeczności Miasta 
i Gminy Czerwionka-Lesz-
czyny.

Janusz Jasiek
Powiat rybnicki

Właściciel agencji Halo Media  

Został nagrodzony największą 
liczbą głosów w Rudzie Ślą-
skiej za zorganizowanie kon-
certu, z którego dochód prze-
znaczono na leczenie ciężko 
chorego Kacpra Grajdka. To 
jednak nie wszystko, bowiem 
Tomasz Dziedzic wielokrotnie 
pokazywał, że potrafi wyko-
rzystywać swoje marketin-
gowe umiejętności w poma-
ganiu innym.

Tomasz Dziedzic 
Ruda Śląska
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Działaczka Polskiego Związku 
Niewidomych w Piekarach 
Śląskich 
Czytelnicy „Dziennika Za-
chodniego” wybierając Halinę 
Wostal na Osobowość Roku 
2018 docenili głównie jej na-
dzwyczajną działalność w ra-
mach Polskiego Związku Nie-
widomych. Pani Halina na co 
dzień niesie pomoc osobom 
niepełnosprawnym i pomaga 
im w pokonywaniu codzien-
nych przeciwności losu.

Halina Wostal
Piekary Śląskie
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Wolontariusz  Fundacji  
Pomaluj Nasz Świat  

Ma 21 lat, ale długą listę do-
brych uczynków. Są to m.in. 
współorganizacja  koncertu 
charytatywnego oraz moto 
pikniku dla Oliwi i Tosi, orga-
nizowanie paczek świątecz-
nych dla szkoły specjalnej 
w Pszczynie i zbiórki żyw-
ności dla osób potrzebują-
cych, prowadzenie WOŚP 
w Woli. 

Kamil Sochacki
Powiat pszczyński

Licencjonowany instruktor 
zumba fitness 

Od trzech lat prowadzi swoją 
firmę „Be fit Zumba”, przez 
ten okres wzięła czynny 
udział w prawie 50 akcjach 
charytatywnych. Uczestniczy 
w maratonach charytatyw-
nych Zumba w całej Polsce, 
występując na scenie. Cały 
dochód z maratonów prze-
znacza na leczenie ciężko cho-
rych dzieci. 

Joanna Dudkiewicz
Powiat raciborski

współwłaściciela spółdzielni 
socjalnej Twoja Przestrzeń 

Jest współwłaścicielką, wice-
prezesem i animatorem 
w spółdzielni Twoja Prze-
strzeń. Inicjatorka akcji „Przy-
tul się” w Myszkowie. – Je-
stem zaskoczona wyróżnie-
niem, ale bardzo się cieszę 
z tego, bo to znak, że nasze 
działania zostały dostrzeżone 
–mówi jak zawsze tryskająca 
optymizmem pani Adriana.

Adriana Kaźmierczak
Powiat myszkowski

Prezes stowarzyszenia „Moto-
cyklowe Mysłowice” 

Prywatnie jest motocyklistą 
i przedstawicielem handlo-
wym. Został doceniony za or-
ganizację „Moto Mikołajów” 
w Mysłowicach, podczas akcji 
motocykliści zawożą prezenty 
do domów dziecka. Pomaga 
także przy organizacji im-
prezy z okazji Dnia Dziecka w 
Centrum Opiekuńczo-Wycho-
wawczym „Nadzieja”.  

Grzegorz Rzyska
Mysłowice
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Szef Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Tychach  

Jego zwycięstwo w kategorii 
„Działalność społeczna i cha-
rytatywna” w Tychach świad-
czy o wdzięczności tyskiej 
społeczności za 25 lat prowa-
dzenia WOŚP w tym mieście 
 i organizację WOŚP-owych 
spotkań na lodzie „Hokej 
z gwiazdami”, które ściągają 
do Tychów znanych ludzi kul-
tury, sportu, filmu, kabaretu...

Mariusz Gabrek
Tychy

kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Wykładowca na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, 
radny Rady Miasta Wojkowice.  

Doceniony za działalność na  
rzecz mieszkańców Wojkowic. 
Jeden z pomysłodawców 
utworzenia w 2015 r. Stowarzy-
szenia Aktywny Wojkowicki 
Senior, które zrealizowało 
liczne projekty, m.in. promu-
jące aktywność fizyczną i inte-
grujące społeczność.

Maciej Klimek
Powiat będziński
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Wicestarosta powiatu 
bieruńsko-lędzińskiego 

Doceniona została za kilku-
letnią, coroczną organizację 
inscenizacji Młodzieżowego 
Misterium Męki Pańskiej  
ulicami Bierunia, prowadze-
nie Bieruńskiego Fotoklubu 
„Pozytyw” oraz aktywne za-
angażowanie w działania 
na rzecz mieszkańców po-
wiatu bieruńsko-
lędzińskiego. 

Agnieszka Wyderka-Dyjecińska
Powiat bieruńsko-lędziński

Rektor Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku-
Białej 

Prof. Janicki został wyróż-
niony i doceniony za działania 
podejmowane na rzecz bu-
dowy pomostu między 
nauką, a biznesem 
na Podbeskidziu, organizację 
cyklu konferencji, które są 
płaszczyzną wymiany poglą-
dów i idei pomiędzy ludźmi 
nauki, a świata biznesu.

Prof. dr hab. Jarosław Janicki
Bielsko-Biała i powiat bielski

Policjant, strażak - ochotnik, 
wolontariusz 

Od 8 lat służy w żorskiej ko-
mendzie policji. W mieście 
znany jest nie tylko jako poli-
cjant, ale i zaangażowany stra-
żak -ochotnik. Do straży wstą-
pił, gdy był 10-letnim chłop-
cem, a 11 lat później założył 
niebieski mundur. Wkłada 
całe swoje serce w policyjną 
profilaktykę i organizację wy-
darzeń kulturalnych. 

Sierż. szt. Adam Doleżych
Żory

Nauczycielka w Zespole Szkół 
Agrotechnicznych i Ogólno-
kształcących w Żywcu 
Moszczanicy  

Pani Joanna jest wolonta-
riuszką, inicjatorką i koordy-
natorką warsztatów edukacyj-
nych o różnorodnej tematyce, 
konkursów i projektów akty-
wizujących młodych ludzi,  
m. in. ,,Kobiecość niejedno 
ma imię. 2018 - Rokiem Praw 
Kobiet”.

Joanna Paciecha
Powiat żywiecki
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Członek Stowarzyszenia Ru-
chu Harcerskiego Czuwaj - 
Krąg Rydułtowy 

Od wielu lat nie tylko promuje 
harcerstwo, ale też dba o jego 
historię. Opiekuje się Izbą Tra-
dycji Harcerstwa 
w Rydułtowach, która znala-
zła w tym roku godne miejsce 
w budynku dawnej dyrekcji 
rydułtowskiej kopalni. Można 
w niej poznać kawał dobrej hi-
storii tego ruchu. 

Ryszard Zawisz
Powiat wodzisławski

DZIENNIKZACHODNI.PL
WIADOMOŚCI | SPORT | OPINIE | DOM | ZDROWIE 

QUIZY | SERWISY | MOTOFAKTY | BIZNES | AGRO 

OGŁOSZENIA | SERWIS + | POGODA | PROGRAM TV | GRY 

Kardiochirurg w Śląskim Cen-
trum Chorób Serca w Zabrzu 

Dr Michał Zembala został no-
minowany za zaktywizowa-
nie programu przeszczepu 
serc. Michał Zembala jako 
syn prof. Mariana Zembali, 
a przede wszystkim znako-
mity kardiochirurg stoi w du-
żej mierze za sukcesem ŚCCS 
bryluje jeśli chodzi o liczbę 
przeszczepów serca oraz 
płuc

Michał Zembala
Zabrze
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kategoria SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Członek  Klubu  Kibica Aluron 
Virtu Warta  Zawiercie 

W Zawierciu znany jest 
przede wszystkim ze swojej 
niesamowitej pozytywnej 
energii, którą zaraża wszystkich 
dookoła. Jest inicjatorem wielu 
akcji charytatywnych, które są 
realizowane przez Klub Kibica 
Aluron Virtu Warty Zawiercie. 
Organizował zbiórki pienię-
dzy m.in. dla Karoliny Bebel 
i Gabrysi Szczepary.

Tomasz Świderski
Powiat zawierciański
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Radna Rady Miejskiej 
w Bytomiu 
 
Nominowana do tytułu Oso-
bowości Roku za swoją dzia-
łalność samorządową 
na rzecz mieszkańców Byto-
mia. Radną Pakosz jest już 
drugą kadencję z rzędu i jak 
podkreśla, jest to możliwe 
tylko i wyłącznie dzięki zau-
faniu mieszkańców. Z za-
wodu Pakosz jest nauczy-
cielką jezyka niemieckiego.

Iwona Pakosz
Bytom
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kategoria SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Burmistrz miasta i gminy 
Kłobuck 

Doceniony za pracę na rzecz 
mieszkańców, którzy obda-
rzyli go ogromnym zaufaniem 
i wybrali ogromną przewagą 
głosów na kolejną, już drugą, 
kadencję. Od lat zabiega o bu-
dowę obwodnicy Kłobucka, 
która odciążyłaby miasto. 
Podczas wizyty prezydenta 
RP w Kłobucku, Andrzej Duda 
obiecał w tym pomóc. 

Jerzy Zakrzewski 
Powiat kłobucki

Przewodniczący Rady Po-
wiatu Lublinieckiego  

Nominowany za 
działalność samorządową 
na rzecz mieszkańców po-
wiatu lublinieckiego. Aktywny 
w działaniach na rzecz lokalnej 
społeczności jako radny po-
wiatowy, pracownik Urzędu 
Miejskiego w Lublińcu, prezes 
OSP Lubliniec, a także prezes 
Podokręgu Piłki Nożnej 
w Lublińcu.

Krzysztof Olczyk 
Powiat lubliniecki

Nauczycielka i działaczka 
 społeczna 

Nominowanie jej i uznanie 
za „Osobowość Roku 2018” 
w kategorii „Samorządność 
i społeczność lokalna” 
w Mikołowie jest docenieniem 
jej za odwagę i duże ambicje. 
Była pierwszą po roku 1989 r. 
kobietą, która stanęła do walki 
o fotel burmistrza Mikołowa.  
Nie udało się wygrać, ale  
nie czuje się przegrana.  

Irena Radomska 
Powiat mikołowski

Małgorzata Norek, dba 
o sprawy  mieszkańców 
 
Małgorzata Norek jest koordy-
natorem projektów kultural-
nych, sportowych i młodzie-
żowych w obywatelskim ru-
chu „Burowiec – Inicjatywa 
Mieszkańców” oraz człon-
kiem Stowarzyszenia Przyja-
ciół Dąbrówki Małej 
i Burowca. Pani Małgorzata 
dba o sprawy mieszkańców 
obu dzielnic

Małgorzata Norek
Katowice

Radny Rady Miejskiej 
 w Jaworznie  

Sebastian Pycia został  
doceniony za angażowanie się 
w problemy miasta i jego 
mieszkańców. Jest pomy-
słowy, wielokrotnie zgłaszał 
różne projekty 
do Jaworznickiego Budżetu 
Obywatelskiego, które zostały 
później przez mieszkańców 
wybrane i uatrakcyjniły im 
 życie w mieście. 

Sebastian Pycia 
Jaworzno
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Samorządowiec, społecznik 

Grzegorz Mosoń to radny z ra-
mienia Wspólnoty Samorządo-
wej. Społecznik, od lat udziela-
jący się na wielu polach. Jest 
przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Morcinka, członkiem 
prezydium ZZ Kadra, prezesem 
klubu H20 Jastrzębie, działa też 
w Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego, członkiem Rady 
Fundatorów Fundacji Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Grzegorz Mosoń 
Jastrzębie-Zdrój

Starosta powiatu częstochow-
skiego 

Jest doświadczonym samo-
rządowcem. Przez kilkanaście 
lat był wójtem gminy 
Mykanów.  Starostą często-
chowskim jest drugą kaden-
cję. Od czterech kadencji kie-
ruje zarządem gminnym lu-
dowców w Mykanowie. 
Jest prezesem powiatowych 
struktur PSL, delegatem 
na kongres PSL  

Krzysztof Smela
Powiat częstochowski
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Prezes stowarzyszenia 
Pogoria Morsuje.  

Doceniony za dobroć i otwar-
tość na sprawy mieszkańców 
i miasta Dąbrowa Górnicza. 
Od lat zaangażowany w działal-
ność stowarzyszenia Pogoria 
Morsuje, które stawia na  zdro-
wy, aktywny tryb życia miesz-
kańców, promując zimowe ką-
piele w jeziorze Pogoria III. An-
gażuje się także chętnie w akcje 
charytatywne i społeczne.

Przemysław Solich 
Dąbrowa Górnicza
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Wieloletni radny w Gliwicach, 
zaangażowany w sprawy 
mieszkańców  

Doceniony za  niestrudzone 
i konsekwentne działania 
na rzecz społeczności lokalnej 
i za inicjowanie realnych dzia-
łań na rzecz poprawy życia 
gliwiczan. Za angażowanie się 
w działania prozdrowotne i  
poprawiające bezpieczeństwo 
mieszkańców (np. bezpłatne 
kursy samoobrony dla kobiet).

Jan Pająk
Gliwice

Prezes Chóru Mieszanego 
„Gloria” w Goleszowie 

Teresa Waszut zdobyła uzna-
nie Czytelników  przez długo-
letnią działalność na rzecz roz-
woju życia społecznego i kul-
turalnego w gminie Goleszów. 
Była inicjatorką i organiza-
torką wielu wystaw, w wyniku 
których zaistniała Izba Regio-
nalna „U Brzezinów”, prowa-
dziła też  koło literackie  
„Ciskownickie wzloty”.

Teresa Waszut
Powiat cieszyński
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Wiceprzewodniczący Rady  
Seniorów w Chorzowie 

Zdzisław Swoboda został do-
ceniony przez Czytelników za  
działania na rzecz seniorów, 
niepełnosprawnych i potrze-
bujących. To on współtworzył 
ważne dla seniorów w mieście 
inicjatywy: Chorzowską Strefę 
Wolontariatu oraz Akademię 
Seniora działającą przy Cen-
trum Integracji Międzypoko-
leniowej.

Zdzisław Swoboda 
Chorzów

M
AT

. P
LE

BI
SC

YT
U



13SOBOTA, 23 MARCA 2019 
DZIENNIK ZACHODNI OSOBOWOŚĆ ROKU: ZWYCIĘZCY ETAPU MIEJSKIEGO I POWIATOWEGO

Radny Rady Miasta Mysłowice 

Nominowany za działalność 
na rzecz miasta. Pan Adrian 
prowadzi swoją stronę na por-
talu Facebook, na którym in-
formuje mieszkańców o róż-
nych wydarzeniach oraz prob-
lemach, które dzieją się 
w mieście. Wsłuchuje się 
w głosy mysłowiczan i gdy jest 
potrzeba, stara się interwenio-
wać w ważnych dla nich spra-
wach. 

Adrian Panasiuk
Mysłowice
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kategoria SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Obecny prezydent 
Siemianowic Śląskich 

Prezydent Rafał Piech został 
nominowany do naszego ple-
biscytu za swoją pracę i szcze-
rość wobec mieszkańców 
Siemianowic Śląskich. Miesz-
kańcy docenili jego działal-
ność i politykę miasta także 
w zeszłorocznych wyborach 
samorządowych. Rafał Piech 
zdeklasował rywali i wygrał 
wybory w pierwszej turze.  

Rafał Piech 
Siemianowice
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Dyrektorka Środowiskowego 
Dom Samopomocy w Święto-
chłowicach  

Hanna Żogała została doce-
niona za integrację podo-
piecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy z lokalną 
społecznością m.in. poprzez 
organizację festynu „Chcemy 
być z Wami”. W minionym 
roku była jubileuszowa, dzie-
siąta edycja tego festynu inte-
gracyjnego.  

Hanna Żogała 
Świętochłowice
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Radny Rady Miejskiej 
Tarnowskich Gór 

Do tytułu Osobowości Roku 
Robert Mrozek został nomino-
wany za swoją działalność spo-
łeczną i kulturalną na rzecz Tar-
nowskich Gór. Radny jest 
znany ze swojej aktywności 
i wspierania wielu akcji, które 
dzieją się w mieście. Najwięk-
szym sukcesem okazały się Fil-
mowe Wtorki, które przycią-
gają setki widzów.

Robert Mrozek
Powiat tarnogórski
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Dyrektor Instytutu  
Bezpieczeństwa Narodowego 
w Wyższej Szkole Humanitas   

Pani profesor jest jedynym nau-
kowcem w Polsce, który tak do-
głębnie  przeprowadził  pierw-
sze w kraju badania nad Kra-
jową Mapą Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. To internetowe na-
rzędzie,  wdrażane oprzez  poli-
cję. Pozwala  nanosić na  mapę 
miejsca, w których dochodzi 
do przestępstw i wykroczeń.

Prof. Jadwiga Stawnicka
Sosnowiec

Radny Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 

Doceniony za aktywną działal-
ność społeczną na rzecz miesz-
kańców Czerwionki-Leszczyn. 
Jest współzałożycielem i człon-
kiem Zarządu Stowarzyszenia 
Proekologicznego Zielone Mia-
sto, przewodniczącym Zarządu 
Dzielnicy Czuchów, sekretarzem 
klubu sportowego Płomień Czu-
chów, inicjatorem  wielu działań 
na rzecz społeczności lokalnej. 

Adam Karaszewski 
Powiat rybnicki

Przewodniczący Młodzieżo-
wej Rady Miasta Rybnika. 

Doceniony za liderowanie Mło-
dzieżowej Radzie Miasta Ryb-
nika, zaangażowanie, inicjowa-
nie i organizowanie akcji takich 
jak Czapka Św. Mikołaja, Wyścig 
rybnickich środków transportu, 
czy Budżetu Partycypacyjnego. 
Doświadczenie w pracy w sa-
morządzie zbiera od najmłod-
szych lat (w ILO był członkiem 
samorządu uczniowskiego).

Filip Pańczyk
Rybnik

Starosta pszczyński 
w latach 2010-2018 

Nominację i tytuł Osobowości 
Roku 2018 w kategorii  
„Samorządność i społeczność 
 lokalna” w powiecie 
pszczyńskim otrzymał 
w uznaniu za stoczenie nie-
zwykle trudnego, ale zwycię-
skiego boju o szpital powia-
towy oraz za nawiązanie wzo-
rowej współpracy z niemie-
ckim powiatem Anhalt.

Paweł Sadza
Powiat pszczyński

Sołtys wsi Turze  

We wsi Turze, a także w Kuźni 
Raciborskiej niezwykle cenią 
ją za szeroką działalność 
na rzecz mieszkańców. 
Do Pani Marceliny można się 
zgłosić niemal z każdym prob-
lemem. I wielokrotnie znaj-
duje idealną receptę na roz-
wiązanie sprawy. - Zawsze 
służy dobrym słowym. Nie 
odmawia pomocy - mówią 
mieszkańcy.  

Marcelina Waśniowska
Powiat raciborski

Przewodnicząca Rady Miasta 
Ruda Śląska 

Została doceniona przez 
mieszkańców za „uczciwość, 
rzetelność i dostrzeganie 
problemów zwykłych ludzi”. 
Związana z samorządem lo-
kalnym od kilkunastu lat (była 
m.in. wiceprezydent miasta, 
radną wojewódzką) 
i od lat cieszy się dużym zau-
faniem rudzian, którzy mogą 
na nią liczyć w każdej sytuacji.

Aleksandra Skowronek
Ruda Śląska
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Założyciel Piekarskiej Grupy 
Inicjatyw, członek zespołu 
Budżetu Obywatelskiego 

Rafał Szulczewski to działacz 
społeczny z Piekar Śląskich, 
który działa głównie na rzecz 
szkół, przedszkoli, młodzieży, 
ale też seniorów. Doceniony 
przez naszych Czytelników 
został m.in. za swoją działal-
ność i pomysły związane z Bu-
dżetem Obywatelskim Piekar 
Śląskich.

Rafał Szulczewski
Piekary Śląskie
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Przewodniczący Rady Miasta 
w Myszkowie 

Jerzy Woszczyk już drugą ka-
dencję pełni funkcję przewod-
niczącego Rady Miasta 
w Myszkowie. – Dziękuję bar-
dzo za zaufanie i głosy oddane 
przez Czytelników – mówi Je-
rzy Woszczyk. W swojej pracy 
dla Rady Miasta zawsze stara 
się przedkładać merytoryczną 
dyskusje i argumenty 
nad niezdrowie emocje.

Jerzy Woszczyk 
Powiat myszkowski
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Radny miejski, twórca  
Stowarzyszenia NOL-Tychy 

Wyjątkowa aktywność i udział 
we wszystkich wydarzeniach. 
Znany jest przede wszystkim 
z organizacji imprez promują-
cych rower i starań o poprawę 
infrastruktury rowerowej. 
Na koncie ma też  organizację  
akcji społecznych i charytatyw-
nych  oraz osobiste zaangażo-
wanie w WOŚP, Szlachetną 
Paczkę czy kwesty cmentarne.    

Michał Kasperczyk
Tychy

kategoria SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Menedżer Dworu Kukuczka 
w Istebnej 

Bartek Kukuczka został doce-
niony przez czytelników 
za propagowanie lokalnej 
kuchni w restauracji Dwór Ku-
kuczka i stworzenie unikal-
nego menu, opartego 
na beskidzkiej jagnięcinie. 
Dwór Kukuczka współpracuje 
z lokalnymi pasterzami i pro-
ponują klientom prawdziwą, 
beskidzką jagnięcinę. 

Bartek Kukuczka 
Powiat cieszyński

Dyrektor Oddziału 1 PKO 
Banku Polskiego w Dąbrowie 
Górniczej i trener wewnętrzny. 

Doceniona za sukces w branży 
finansowej, propagowanie mię-
dzypokoleniowych działań 
promujących świadome zarzą-
dzanie finansami oraz aktywne 
wsparcie działań organizacji 
społecznych w regionie. Wspól-
nie ze swoimi współpracowni-
kami chętnie uczestniczy w ak-
cjach charytatywnych.

Iwona Michalska 
Dąbrowa Górnicza
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Stylistka paznokci, właści-
cielka salonu PB Nails VIP Maja 
Tarała  w Gliwicach 

Została doceniona za duży 
wkład w wykonywaną pracę 
oraz perfekcyjne podejście 
do klienta. Praca to jej pasja, 
co ma swoje odzwierciedlenie 
w jej stylizacjach paznokci. 
Stara się nadążać za najnow-
szymi trendami, stale się 
szkoli, uczestniczy w branżo-
wych targach.

Maja Tarała 
Gliwice

Właściciel i organizator 
Silesian Business League 

Damian Cebula organizuje eli-
tarne rozgrywki sportowe dla 
firm i instytucji z wojewódz-
twa śląskiego - Silesian Busi-
ness League. W minionym 
roku oprócz piłki nożnej, zai-
naugurował także rozgrywki 
siatkarskie i koszykarskie.  
W 2018 roku w sportowych 
rozgrywkach wzięło udział 
1500 zawodników - 85 drużyn.

Damian Cebula 
Chorzów
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Twórca programu „Finanse 
z ludzką twarzą” 

Nominację Dariusz Halczok 
otrzymał za nowatorskie i ludz-
kie podejście do tematu jakim 
są finanse. W końcu jest on 
twócą programu „Finanse 
z ludzką twarzą”, co zobowią-
zuje. Aktywny zawodowo jest 
o 16 roku życia, a w wieku 25 lat 
został jednym z najmłodszych 
dyrektorów krajowych OVB 
Holding A.G. w Europie.

Dariusz Halczok
Bytom
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Właściciel winnicy da Luciano 
w Bojszowach 

Doceniony za urzeczywistnie-
nie marzeń, za połączenie pasji 
z rodzinną tradycją ze strony 
babci Włoszki i stworzenie  
niezwykłego miejsca,  
w którym można degustować  
własnoręcznie wykonane  
wino z własnej winnicy oraz  
a za wielki talent gawędziarski, 
dzięki któremu potrafi zaintere-
sować kulturą winiarską.

Lucjan Uszok 
Powiat bieruńsko-lędziński

Mieszkanka Jeleśni, 
doktorantka na  
Uniwersytecie Jagiellońskim 
 
Pani Kinga została nomino-
wana za to, że od kilku lat  
jest ogromnie zaangażowana 
w różnorakie działania  
mające na celu wzrost świado-
mości społecznej na temat 
niepełnosprawności, a także 
liczne publikacje biznesowe 
oraz artykuły naukowe zwią-
zane z tą tematyką.

Kinga Jureczka
Powiat żywiecki
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Prezes zarządu bielskiej firmy 
Befaszczot sp. z o.o. 

Jan Bierówka został wyróż-
niony i doceniony za godne 
naśladowania prowadzenie 
zakładu, najstarszego czyn-
nego w mieście (od 142 lat), 
a także za zaangażowanie 
w pomoc osobom niepełnos-
prawnym - Befaszczot, jako 
Zakład Pracy Chronionej za-
trudnia osoby niepełnos-
prawne. 

Jan Bierówka
Bielsko-Biała i powiat bielski

Radny Miasta Żory 

Bardzo aktywny, skuteczny 
radny. W czasie trzech kolej-
nych kadencji, poza funkcją 
radnego aktywnie udziela się 
w innych działaniach społecz-
nych. Jest m. in. członkiem 
Zarządu Powiatowego OSP 
w Żorach, przewodniczącym 
Powiatowej Rady Rynku 
Pracy w Żorach, aktywnym 
członkiem - Przewodniczą-
cym Rady Dzielnicy 700-lecia.

Piotr Huzarewicz 
Żory

kategoria BIZNES

Prezes Stowarzyszenia Ziemi 
Pilickiej  

Aktywny i skuteczny. Te dwa 
słowa świetnie opisują Leszka 
Sobotę. Od wielu lat angażuje 
się w pracę na rzecz rozwoju 
ziemi pilickiej. Dba o to, aby 
mieszkańcy nie zapomnieli 
o jej historii i tradycjach. Jest 
także dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Pilicy. Dba, 
aby uczniowie rozwijali swe 
pasje i zamiłowanie do sportu.

Leszek Sobota
Powiat zawierciański
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Współwłaścicielka firmy 
IRPLAST  

Została doceniona za sku-
teczne rozwijanie działalności 
biznesowej firmy (jest uzna-
nym producentem okien 
i drzwi z PCV oraz aluminium) 
połączone z wielką wrażliwoś-
cią społeczną i otwartością 
na potrzeby środowiska lokal-
nego. Jej działanie 
w pyskowickim środowi-
sku ma charakter wieloletni.

Marzena Wachowicz
Powiat gliwicki

kategoria BIZNES

Mistrz fryzjerski 
 z Pawłowic 

Tytuł Osobowość Roku 2018 
w kategorii Biznes w powiecie 
pszczyńskim dostał za spekta-
kularny sukces na turnieju 
fryzjerskim w Paryżu, gdzie 
zajął 4. miejsce wśród najlep-
szych fryzjerów świata. 
Przepustką do Paryża było wi-
cemistrzostwo Polski i to 
na starcie w takich zawodach. 
Był to jego absolutny debiut. 

Tomasz Sobocik
Powiat pszczyński

Dyrektor Adventure Media 

Staranne dba o wizerunek 
raciborskich firm, samorzą-
dów i nie tylko. W ubiegłym 
roku Adventure Media obcho-
dzi 10-lecie istnienia. Przez 
cały ten okres doradza m.in. 
przedsiębiorcom w zakresie 
wizerunku. Rosnące grono 
klientów firmy tylko potwier-
dza jej pełen profesjonalizm. 
Do tego - jak mówią pracow-
nicy - bardzo dobry szef.

Aleksandra Dik
Powiat raciborski

Współwłaściciel TKHolding 

Został nominowany i doce-
niony w plebiscycie za suk-
cesy na polu działalności ar-
chitektonicznej oraz odważny 
i nowatorski projekt wie-
żowca Radius, który ma pow-
stać w Rudzie Śląskiej - w sa-
mym sercu Metropolii. Jest też 
autorem takich projektów jak 
między innymi Wodny Park 
Tychy czy Fabryka Wody 
w Szczecinie. 

Andrzej Truszczyński 
Ruda Śląska
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Conference and Events Sales 
Manager w Rezydencja Luxury 
Hotel 
Czytelnicy „Dziennika Za-
chodniego” docenili Toma-
sza Antolaka, za jego zaanga-
żowanie oraz zaradność 
w pracy hotelarskiej. Antolak 
sam twierdzi, że jest to dla 
niego nie tylko praca, ale 
przede wszystkim  pasja, 
z której czerpie niezwykłą 
satysfakcję i nowe, wartoś-
ciowe doświadczenia.

Tomasz Antolak
Piekary Śląskie
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Właściciel Zakładu Ślusar-
skiego w Myszkowie 

Władysław Jędruszek zajmuje 
się ślusarstwem ogólnym 
z mechaniki. – Robimy części 
maszyn, narzędzi do wszyst-
kich zakładów, które oferują 
usługi techniczne – mówi 
Władysław Jędruszek, który 
prowadzi swoją działalność 
od 1972 roku. – Jestem bardzo 
mile zaskoczony wyróżnie-
niem – dodaje.

Władysław Jędruszek
Powiat myszkowski
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Perełkowy salonik Ewa Wrona 

Została doceniona za tworze-
nie niesamowitych wzorów 
na paznokciach i szkoleniu się 
w najnowszych i najmodniej-
szych technikach. W zawo-
dzie stylistki paznokci pracuje 
już od 13 lat. Swoją działalność 
rozpoczęła 4 lata temu. Ciągle 
się doszkala i szuka nowości 
dla klientek. Pani Ewa 
 prowadzi również szkolenia  
z  zakresu pedicure.

Ewa Wrona
Mysłowice
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Właściciel pizzerii „Luna“ 
w Miedźnie 

Doceniony za prężne działania 
na rzecz rozwoju firmy i sta-
wianie na naturalne i świeże 
produkty w swojej działal-
ności usługowej. – Chciałem 
podziękować wszystkim, któ-
rzy wysłali na mnie sms, takie 
wyróżnienie daje mi „kopa“. 
To mobilizuje mnie do rozwi-
jania w swojej branży gastro-
nomicznej. 

Jarosław Ligęza
Powiat kłobucki

Właściciele sieci szkół języko-
wych „Naczyńscy” 

Ich szkoły odznaczają się wy-
sokim poziomem kształcenia. 
Większość absolwentów szkół 
tej sieci uzyskuje certyfikaty 
i przydatne kwalifikacje języ-
kowe. Właściciele są także ak-
tywni na polu działalności spo-
łecznej, niedawno drugi raz 
zorganizowali giełdę zajęć po-
zalekcyjnych. Anita Naczyńska 
jest też radną powiatową.

Anita i Mikołaj Naczyńscy
Powiat lubliniecki

Bizneswoman, założycielka 
firmy Nudel-Ula  

Tytuł Osobowość Roku 2018 
w kategorii Biznes w powiecie 
mikołowskim otrzymała 
w uznaniu za niezwykłą pro-
mocję Mikołowa przy pomocy 
lokalnych produktów nie 
tylko w Polsce.  
Nudel-Ula to firma  
produkująca makarony  
sprzedawane na całym świe-
cie.

Anna Małek
Powiat mikołowski

Menedżer-Kosmetolog  
Studio Urody Fanaberia 

Pani Paulina to ambitna, pro-
fesjonalna kosmetolog-
linergistka prowadząca od 10 
lat Studio Urody Fanaberia 
w Jaworznie. Do swojego za-
wodu podchodzi z zaangażo-
waniem, ciągle podnosząc 
swoje kwalifikacje. Jest skru-
pulatna, staranna i odpowie-
dzialna. Za to została doce-
niona przez Czytelników. 

Paulina Podgórska
Jaworzno
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Wynalazcy, przedsiębiorcy 

Twórcy  ławki z czujnikiem 
do mierzenia smogu. Dzięki 
temu będzie można poznać 
aktualny stan  jakości powie-
trza. Wynalazek na razie nosi 
nazwę „8loading”.  
Można na nim ładować 
smartfon oraz uzyskać połą-
czenie WIFI. Największą za-
letą ławki jest czujnik powie-
trza wskazujący na stężenie 
pyłu PM10.

M.Kaczorek i M. Szyszkowski
Jastrzębie-Zdrój
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Designer, projektantka,                    
twórczyni  marki  Mellody 

Doceniona za zainicjowanie 
powstania nowej marki 
Mellody, która sprzedaje wy-
sokiej jakości odzież. - Dla-
czego ‘Mellody’?...bo muzyka 
grała nam w duszy od dziecka 
i gra do teraz... Jaka jest 
„Mellody’? Ulotna, zwiewna, 
delikatna jak mgiełka, kojąca 
i poruszająca jak muzyka! - 
mówi o swojej marce.

Sonia Tattam
Rybnik

kategoria BIZNES

Prezes firmy Aluron i klubu 
Aluron Virtu Warta Zawiercie  

Nominowany za skuteczne 
zarządzanie jedną z najwięk-
szych firm działających 
w Zawierciu. Aluron od 2002 
roku wyznacza trendy 
na rynku stolarki w Polsce 
i poza jej granicami. Kryspin 
Baran jest także prezesem 
Aluron Virtu Warty Zawiercie, 
klubu występującego 
w PlusLidze.

Kryspin Baran
Powiat zawierciański

Prezes zarządu Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości 
w Żorach  

Doceniony za działalność 
na rzecz aktywizacji zawodo-
wej mieszkańców miasta oraz 
podnoszenia ich kwalifikacji 
poprzez oferowanie cieka-
wych, bezpłatnych szkoleń 
w ramach Centrum Aktyw-
ności Lokalnej. Wielu żorzan 
dzięki temu wzmocniło swoją 
pozycję na rynku pracy. 

Jerzy Banach 
Żory

Właściciel firmy Profesjonalny 
Kolportaż Materiałów Rekla-
mowych 
 
Pan Łukasz  to prawdzimy 
mistrz roznoszenia ulotek– 
napisaliśmy kiedyś na łamach 
żywieckiego dodatku do DZ. 
I to prawda – w Żywcu zna go 
chyba każdy, jego usługi są 
na najwyższym poziomie.  
Został nominowany za 10-let-
nie koloprtowanie m.in. ulo-
tek z zaangażowaniem i pasją.

Łukasz Eichner
Powiat żywiecki

AR
C

Weterynarz Kardiolog, prezes 
firmy Wetkardio  

Została nominowana i doce-
niona w plebiscycie za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie 
kardiologii weterynaryjnej 
i duże zaangażowanie 
w kształcenie przyszłych leka-
rzy. W mieście jest znana jako 
specjalistka od psich serc. To 
jej mieszkańcy powierzają 
zdrowie swoje czworonożne 
pociechy.

Anna Olejniczak-Pytel
Zabrze
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Właściciel Pol - Eko Aparatura 

Zdobył uznanie mieszkańców 
działalność na rzecz rozwoju 
edukacji w powiecie 
wodzisławskim poprzez umoż-
liwienie praktyk uczniom szkół. 
Nie bez znaczenia jest też aspekt 
charytatywny. To m.in. dzięki 
jego firmie udało się zakupić 29 
specjalistycznych łóżek rehabili-
tacyjnych oraz materacy 
przeciwodleżynowych dla szpi-
tala w Wodzisławiu Śl.

Sebastian Kowalski
Powiat wodzisławski

Właścicielka Niepublicznego 
Przedszkola Kubusia Puchatka 

Tytuł Osobowości Roku 2018 
w kategorii Biznes w Tychach 
otrzymała za prowadzenie 
niepublicznego przedszkola 
na wysokim poziomie; 
za ogromną miłość do dzieci 
i niesłabnące oddanie pracy 
dla dobrego wychowania po-
wierzonych dzieci. Zwycię-
stwo w tej kategorii jest dowo-
dem uznania i wdzięczności.

Maria Baar
Tychy

Siemianowicki  iluzjonista. Ilu-
zją zajmuje się od ponad 10 lat 

Nasi Czytelnicy docenili Da-
wida Wilczyńskiego, który za-
mienił swoją pasję w docho-
dowy biznes. Założył działal-
ność gospodarczą. Specjali-
zuje się w występach scenicz-
nych oraz iluzji z bliska. Swoją 
pasją dzieli się także z innymi. 
Zorganizował m.in. pokaz ilu-
zji dla dzieci z hospicjum 
w Wrocławiu.

Dawid Wilczyński
Siemianowice

M
AT

. P
LE

BI
SC

YT
U

Właścicielka Saloniku Urody 
w Świętochłowicach  

Marzena Pawlik-Kotarska zo-
stała nominowana do naszego 
plebiscytu przez Czytelników 
za wielką pasję i zaangażowa-
nie oraz pracę na rzecz lokal-
nej społeczności. Właścicielka 
Saloniku Urody już raz była 
nominowana do plebiscytu 
DZ - Mistrzowie urody 2018. 
Zajęła wtedy pierwsze miejsce 
w kategorii fryzjer. 

Marzena Pawlik-Kotarska 
Świętochłowice
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Właściciel firmy 
wielobranżowej  
Fabian Mateja jest właścicie-
lem firmy wielobranżowej 
w Radzionkowie. Swoją dzia-
łalność prowadzi od 26 lat, 
a na rynku znany jest ze swo-
jego profesjonalizmu, su-
mienności i świadczenia wy-
sokiej jakości usług. Nomina-
cję i uznanie naszych Czytel-
ników Mateja otrzymał m.in. 
za swoją życzliwość i podej-
ście do drugiego człowieka.

Fabian Mateja 
Powiat tarnogórski

Prezes Kancelarii  
Prawno - Finansowej   
 „Lex Investments”    

Adrian Nowakowski to 
przedsiębiorca z Sosnowca. 
Został doceniony  przez  Czy-
telników „Dziennika Zachod-
niego” i internautów   za ucz-
ciwość w biznesie, szybki 
rozwój zawodowy i niesienie 
pomocy innym, potrzebują-
cym jej ludziom. Ma też tytuł 
„Anioła Biznesu”.

Adrian Nowakowski
Sosnowiec

 Właściciel Firmy Handlowo-
Usługowej Szostak 

Doceniony nie tylko za dzia-
łalność typowo biznesową, ale 
też wspieranie lokalnej spo-
łeczności, m.in. klubu sporto-
wego LKS Ruch Stanowice, 
placówek oświatowych oraz 
miejscowej parafii.  
Firma Szostak powstała 
w 1989 roku i  do dziś cieszy 
się świetną opinią i zaufaniem 
klientów.

Franciszek Szostak
Powiat rybnicki


