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Laury przyznali Czytelnicy

CZŁOWIEK 
ROKU 2018

Sobota, 20/04/2019

Wywiady z osobami, 
które stanęły na podium 
kategorii wojewódzkich 
STR. 2–9

Sylwetki zwycięzców 
w kategoriach 
powiatowych 
STR. 10–31

Relacja z uroczystej gali 
wręczenia nagród 
laureatom plebiscytu 
STR. 32

Plebiscyt 
Patrycja Wacławska 
p.waclawska@dziennik.lodz.pl 

Plebiscyt Człowiek Roku 2018 
rozstrzygnięty. Wręczyliśmy 
nagrody w czterech katego-
riach: Działalność Społeczna 
i Charytatywna, Kultura, Sa-
morządność i Społeczność Lo-
kalna oraz Biznes. Plebiscyt 
zorganizowaliśmy już po raz 
czwarty. 

W kategorii Działalność Spo-
łeczna i Charytatywna na eta-
pie wojewódzkim zwyciężyła 
Monika Mamulska, społecznik, 
autorka petycji „Pozwólcie 
wszystkim dzieciom uczyć się 
w szkole” skierowanej do MEN. 
Została nominowana za wspie-
ranie edukacji integracyjnej 
i aktywizacji zawodowej ucz-
niów zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Laureatem 
w kategorii Kultura został Nick 

Sinckler, wokalista. Nomino-
wany za: pozytywność, nietu-
zinkowość, intensywne anga-
żowanie się w promocję pol-
skiej kultury wśród obcokra-
jowców. 

Człowiekiem Roku w kate-
gorii Samorządność i Społecz-
ność Lokalna została Joanna 
Skrzydlewska, radna Koalicji 
Obywatelskiej w Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego. Została 
nominowana za najlepszy wy-

nik w wyborach do sejmiku 
(56836 głosów). Człowiekiem 
Roku w kategorii Biznes został 
Piotr Misztal, właściciel firmy 
Cem-Mix. Piotr Misztal otrzy-
mał nominację za rozwój inwe-
stycji budowlanych w Łodzi, 
m.in. rozbudowę osiedli 
na Olechowie. 

Laury trafiły także do osób, 
które zwyciężyły w poszczegól-
nych powiatach naszego re-
gionu. 

O wynikach plebiscytu za-
decydowali nasi Czytelnicy. 
Oddawali oni swoje głosy 
na osoby, które w minionym 
roku wyróżniły się szczegól-
nymi działaniami w różnych 
dziedzinach, osiągnęły sukcesy 
i znacząco zasłużyły się dla lo-
kalnej społeczności. W pierw-
szym etapie plebiscytu wyłoni-
liśmy osoby, które otrzymały 
prestiżowy tytuł Człowieka 
Roku w każdym powiecie. 

W drugim etapie wyłoniliśmy 
osoby, które – według głosują-
cych – wyróżniły się na tle ca-
łego regionu i zasługują 
na zaszczytny tytuł Człowieka 
Roku województwa łódzkiego. 

W dzisiejszym dodatku 
przybliżamy sylwetki laurea-
tów. 

Na zdjęciu powyżej od lewej: 
Piotr Misztal, Monika Mamulska, 
Joanna Skrzydlewska, Nick 
Sinckler. ¹
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Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Dorota Domienik 
dziennik@dziennik.lodz.pl 

Rozmowa z Moniką Mamulską, 
laureatką pierwszego miejsca 
w plebiscycie Człowiek Roku 
2018 w kategorii Działalność 
Społeczna  i Charytatywna.  

Jest Pani autorką petycji 
„Pozwólcie wszystkim 
dzieciom uczyć się 
w szkole”, apelując 
do MEN o poprawę złych 
przepisów oświatowych 
wprowadzonych w sierp-
niu 2017 roku. Co dokład-
nie się zmieniło? 
Wbrew protestom rodzi-

ców, a także ustaleniom wy-
pracowanym podczas konsul-
tacji społecznych, zostały 
uchwalone dwa rozporządze-
nia Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, które odebrały 
uczniom z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalne-
go gwarancję realizacji nau-
czania indywidualnego na te-
renie szkoły, zapewniając im 
takie wsparcie tylko w domu. 
Nowe przepisy weszły w ży-
cie 1 września 2017 roku, 
przy czym dla dzieci ze stary-
mi orzeczeniami, sprzed tej 
daty, dopuszczały okres 
przejściowy – nie dłuższy jed-
nak niż jeden rok szkolny. 
Z tego okresu przejściowego 
skorzystał mój syn, Tomek, 
który kontynuował naukę 
na terenie szkoły w trybie in-
dywidualnym w drugiej kla-
sie liceum.  

Jak wyglądało nauczanie 
indywidualne przed zmia-
nami? 
Było przyznawane ucz-

niom na wniosek szkoły 
po przeprowadzeniu diagno-
zowania zgodnie z przysługu-
jącą określoną liczbą godzin 
lekcyjnych w trybie jeden 
na jeden z nauczycielem. Ta-
kie lekcje zgodnie z orzecze-
niami poradni i zaleceniami 
lekarskimi odbywały się w za-
leżności od stanu zdrowia 
na terenie szkoły w oddziel-
nym pomieszczeniu, a jak 
stan zdrowia się poprawiał, 
uczeń był stopniowo włącza-
ny w zajęcia z klasą. Istotną 
kwestią była mniejsza liczba 
godzin lekcyjnych 12–16 (resz-
ta klasy miała 38–40) dopre-
cyzowana w starym rozpo-
rządzeniu, podczas której 
uczeń miał indywidualne 
wsparcie, bardzo potrzebne 
szczególnie w przypadku 
przedmiotów trudniejszych. 
Było to rozwiązanie bardzo 
dobre, gdyż uczeń identyfiko-
wał się ze szkołą, uczestni-
czył w tzw. łatwiejszych go-
dzinach lekcyjnych, jak go-
dzina wychowawcza, plasty-
ka, muzyka, w-f. No i przede 
wszystkim uczestniczył w ży-
ciu szkoły, akademiach, wy-
cieczkach, wyjściach, integra-
cji, spotkaniach towarzy-
skich. 

A teraz? 
Nowe przepisy wprowadza-

jąc wielki bałagan, praktycznie 
zlikwidowały możliwość nau-
czania indywidualnego na te-
renie szkoły. Wprawdzie moż-
na wnioskować o zajęcia indy-
widualne w ramach Indywidu-
alnego Programu Edukacyjno-
Terapeutycznego, ale nie do-
precyzowana jest liczba godzin 
dla poszczególnych etapów 
edukacyjnych, co w efekcie 
pozbawiło wiele dzieci należy-
tego wsparcia i potrzebnych te-
rapii. Nowe przepisy są tak nie-
precyzyjne, że dają pole do na-
dużyć, a nawet pozbywania się 
ze szkół niechcianych ucz-
niów. Tylko na terenie Łodzi 
kilkuset uczniów zostało z ta-
kiej formy nauki wykluczo-
nych. Co jest najbardziej ha-
niebne w tej sytuacji, że wy-
kluczenie dotyczy uczniów, 
którzy mają szansę na samo-
dzielność, tylko muszą się jej 
nauczyć. Muszą mieć wsparcie 
w integracji z rówieśnikami, 
w socjalizacji i aktywizacji za-
wodowej. Najlepszym przykła-
dem jest mój syn. W szkole 
podstawowej uczył się normal-
nie w klasie. Chodził do zwy-
kłej państwowej podstawówki, 
radził sobie świetnie, choć pra-
cował wolniej, ale zdał egza-
min po szóstej klasie z wyni-
kiem bardzo dobrym. Potem, 
żeby było mu łatwiej, namówi-
liśmy go, na naukę w gimna-
zjum integracyjnym. I tam 

również normalnie uczył się 
w klasie. A za miesiąc będzie 
zdawał maturę! 

Musiał bardzo przeżyć in-
formację, że być może nau-
kę w maturalnej klasie bę-
dzie kontynuował z dala 
od kolegów… 
Martwił się tym bardzo, 

stan jego zdrowia pogorszył się 
z powodu miesięcy niepew-
ności; uważam, że minister 
edukacji powinna za to po-
nieść konsekwencje! 
Na szczęście udało mi się wy-
walczyć dla Tomka z wielką 
pomocą szkoły naukę w ra-
mach IPET-u, ale wymagało to 
kilkumiesięcznej dodatkowej 
diagnozy. Wielu rodziców pro-
si mnie o rady, jak to załatwić, 
ale nie wszystkim udaje się po-
móc, bo zależy to nie tylko 
od życzliwości szkoły, ale 
i właściwie doinformowanej 
poradni, kuratorium i organu 
prowadzącego, a także od po-
zycji dyrektora w samorządzie.  

Ile dzieci potrzebuje takie-
go wsparcia? 
MEN mówi o 20 tysiącach, 

sądzę jednak, że takich dzieci 
jest znacznie więcej. Zwróćmy 
uwagę, że ze strachu 
przed wejściem nowych prze-
pisów, część rodziców przesta-
ła diagnozować dzieci ukrywa-
jąc różnego rodzaju zaburze-
nia. Nie zapominajmy, że wraz 
z postępem medycyny liczba 

dzieci z dysfunkcjami 
i niepełnosprawnościami roś-
nie, ratujemy przecież coraz 
słabsze noworodki. Tymcza-
sem w wieku 6 lat w świetle 
obowiązujących przepisów zo-
staną wykluczone z nauki 
w szkole, jeśli nie poradzą so-
bie w klasie same. Część z nich 
może trafi do szkół prywat-
nych, ale pamiętajmy, że to jest 
biznes, a MEN uzależniło 
od zatrudniania na umowy 
o pracę nauczycieli i terapeu-
tów wydatkowanie subwencji 
idącej za dzieckiem z orzecze-
niem, wiec i tutaj ich sytuacja 
uległa pogorszeniu.  

Dlaczego nauka w szkole 
jest dla dzieci 
z niepełnosprawnościami 
taka ważna? 
Szkoła jest areną życia spo-

łecznego, to nie tylko eduka-
cja, ale również nawiązywanie 
relacji, często na całe życie, 
możliwość nauki samodziel-
ności, umiejętności rozwiązy-
wania konfliktów i życia w gru-
pie rówieśniczej, w społeczeń-
stwie. Niepełnosprawności 
różnego rodzaju stawiają 
przed uczniami dodatkowe 
wyzwania. Dorastanie to dla 
nich bardzo trudny czas, chcą 
być akceptowani a często spo-
tykają się z wykluczeniem. 
Często jest im ciężko, bywają 
samotni, co nie znaczy, że nie 
mogą osiągać sukcesów. Nau-
ka wśród rówieśników pomaga 

im wyjść z wielu chorób, nale-
ży im się wsparcie, szacunek 
i podziw. 

O tym, jakie mogą być skut-
ki wykluczenia przekonał 
się m.in. Mateusz cierpiący 
na zespół Aspergera? 
Tak, bardzo zdolny chło-

piec z powodu zamknięcia 
w domu  przez przepisy MEN 
przeszedł załamanie nerwo-
we, podjął kilka prób samobój-
czych, długo chorował w szpi-
talu, a teraz powtarza klasę. Je-
go matka prosiła o pomoc mi-
nisterstwo i media, ale przez 
wiele miesięcy pani Zalewska 
nie wywiązała się ze złożonej 
deklaracji pomocy. 

Zamknięcie dzieci z nau-
czaniem indywidualnym 
w domu spowodowało wy-
kluczenie nie tylko ucz-
niów z niepełno sprawnoś -
cią ze szkoły, ale także 
zmusiło ich rodziców 
do wycofania się z aktyw-
ności zawodowej. 
Prawo mówi o obowiązku 

asystowania dzieciom podczas 
lekcji w domu, a to oznacza, że 
jedno z rodziców, najczęściej 
matka, musi zrezygnować 
z pracy. Z relacji  takich osób 
wiem, że to rozwiązanie rujnu-
je życie rodzinne. Tworząc no-
we przepisy, nikt nie wziął 
pod uwagę, że w wielu do-
mach współwystępują rów-
nież inne choroby i nie ma tam 
warunków na prowadzenie 
lekcji. Często są to rodziny, któ-
re mają inne problemy np. lo-
kalowe i obecność w domu ko-
goś obcego to dla nich dodat-
kowy stres. Szczególny dramat 
dotyka rodziców samotnie wy-
chowujących dzieci, tracą 
środki na życie, pogłębia się 
bieda. 

Apel spotkał się z dużym 
poparciem, ale decydenci 
umyli ręce.  
Kiedy dostałam z wydziału 

edukacji decyzję w sprawie 
mojego Tomka mówiącą, że 
mój syn miałby w klasie ma-
turalnej uczyć się w domu, co 
zgodnie z obowiązującymi już 
nowymi przepisami oświato-
wymi nie stanowi ich zda-
niem dyskryminacji (!)  posta-
nowiłam działać. Spytałam 
minister Zalewską podczas 
panelu o edukacji branżowej 
na Kongresie Gospodarczym 
w Katowicach, dlaczego wy-
kluczyła z terenu szkół ucz-

niów, którzy mogliby być po-
tencjalnymi kandydatami, 
a takich jakoby brakuje. Odpo-
wiedziała, że jest wręcz od-
wrotnie, a mnie ktoś wprowa-
dził w błąd albo nie zrozumia-
łam przepisów. Jak jej wyk-
rzyczałam, że mam trzy dy-
plomy i znam cztery języki 
obce i bardzo dobrze rozu-
miem konsekwencje jej prze-
pisów, które za chwilę zrujnu-
ją życie mojego syna, zabrano 
mi mikrofon i to był koniec 
panelu i dialogu z MEN. Wszy-
scy zgodnie pomstowali na te 
przepisy obawiając się, że 
przyniosą one wiele szkód 
dzieciom, ale nikt nie wierzył 
już, że jeszcze można coś 
zmienić. Miałam w ręku apel 
łódzkich lekarzy psychiatrów, 
którzy się sprzeciwiali tym 
zmianom. Zainteresowałam 
tym tematem Centrum 
„Chcemy całego życia” pod-
czas przygotowań do Kongre-
su Kobiet i napisałam petycję, 
którą upubliczniłam podczas 
panelu o edukacji włączającej 
i promowałam wiele miesięcy 
przy pomocy przyjaciół i me-
diów. 

Apel z 40 tys. podpisów  
trafił do minister Zalew-
skiej. Kiedy skierowała 
go Pani do premiera 
Morawieckiego podpisów 
było już 100 tys. Obydwoje 
go zignorowali. Zdecydo-
wała się Pani na interwen-
cję w Parlamencie Europej-
skim.  
Petycja wniesiona do Par-

lamentu Europejskiego zosta-
ła wprowadzona na posiedze-
nie, które odbyło się 11 kwiet-
nia. Zaprezentowałam tam 
raport dotyczący uczniów 
z niepełnosprawnościami 
i specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi pokrzywdzo-
nych przepisami oświatowy-
mi MEN Anny Zalewskiej 
utrudniającymi im dostęp 
do edukacji w Polsce. W ubie-
głą niedzielę w Warszawie 
Frans Timmermans, wice-
przewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej otrzymał ode mnie 
petycję z prośbą o poparcie.  

A jak mogą pomóc Czytel-
nicy naszej gazety?  
We wszystkich wyborach 

i decyzjach należy kierować 
się przede wszystkim dobrem 
dzieci! One właśnie nauczą 
nas empatii i tolerancji. Pa-
miętajmy o tym, co mówi To-
mek: szkoły są po to, żeby 
dzieci do nich chodziły! 
Nauczmy się akceptować wo-
kół siebie ludzi, którzy są in-
ni, traktujmy po partnersku, 
nie przekreślajmy ich szans 
zawodowych, nie wykluczaj-
my z grupy rówieśniczej, nie 
odtrącajmy ich towarzystwa, 
nie zapominajmy o nich 
przy organizowaniu imprez 
towarzyskich, pomyślmy czy 
nie są sami w Sylwestra… pa-
miętajmy o urodzinach. To-
mek skończył trzy dni temu 
20 lat! Sto lat Synku! ¹

Monika Mamulska zaprezentowała w Parlamencie Europejskim raport dotyczący uczniów 
z niepełnosprawnościami
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MEN łamie Konstytucję, 
odbierając dostęp 
do edukacji w szkole
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Radość kobiety była dla mnie bezcenna!
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Lila Sayed 
l.sayed@express.lodz.,pl 

Rozmawiamy  z Kamilem 
Bilińskim, właścicielem za-
kładu włókienniczego 
Biliński Spółka jawna z sie-
dzibą w Konstantynowie 
Łódzkim . Pan Kamil jest zdo-
bywcą tytułu Człowiek Roku 
2018 w kategorii Działalność 
Społeczna i Charytatywna. 

Został Pan nominowany 
za zafundowanie miesz-
kańcom Konstantynowa 
Łódzkiego parkingu na 10 
samochodów i ogrodze-
nia terenu placu zabaw. To 
chyba jednak nie jedyny 
gest społeczny, który Pan 
ostatnio wykonał? 
Zgadza się. Corocznie 

od lat pomagamy osobom 
potrzebującym. Przeznacza-
my na to 300-400 tysięcy 
złotych rocznie.  

Pomagamy? To znaczy  
kto? Pan i...? 
... mój tata. Wspólnie pro-

wadzimy firmę Biliński 
i wspólnie pomagamy. 
W siedzibie naszej firmy leżą 
dwie ogromne księgi z po-

dziękowaniami  od osób, 
którym pomogliśmy. 
Na skrzynkę elektroniczną 
otrzymujemy śrdenio 30-40 
maili miesięcznie. Oczywiś-
cie nie jesteśmy w stanie po-
móc wszystkim.. 

W jaki sposób decyduje-
cie, komu należy pomóc? 

Trudno powiedzieć. Chyba 
działa zasada  „Kto pierwszy, 
ten lepszy”. Bo każda po-
trzeba jest tak samo ważna.  

Kogo udało się dotych-
czas wesprzeć? 
Pomogliśmy strażakom 

ochotnikom z gminy Kon-
stantynów Łódzki. Kupili-
śmy im sprzęt specjalistycz-
ny niezbędny w akcjach gaś-
niczych. Pomagamy także fi-
nansowo lokalnym piłkar-
kom z  klubu „Włókniarz” 
oraz osobom indywidual-
nym. Pamiętam  przed Bo-
żym Narodzeniem, jak prze-
czytałem w gazecie, że jed-
nej z mieszkanek skradziono 
wózek inwalidzki. Zgłosiłem 
się, żeby odkupić tej pani 
wózek elektryczny. Nie są-
dziłem, że tylko ja na to 
wpadnę. Tak jednak było. 
Nawet nie sądziłem, że ten 
sprzęt może być tak kosz-
towny... 

I nie mógł się Pan już wy-
cofać z obietnicy? 
Nawet nie chciałem. Za-

płaciłem całość – 18 tysięcy 
złotych. Radość tej kobiety 
była  dla mnie bezcenna! 

Czym się zajmuje firma, 
którą prowadzi Pan z ta-
tą? 
To firma włókiennicza. 

Wykonujemy usługi związa-
ne z drukowaniem, farbowa-
niem i wiele, łącznie sześć- 
dziesiąt, innych usług. Za-
trudniamy 300 osób. Powoli 
stajemy się dużym przedsię-
biorstwem.  Do 2008 roku 
siedziba naszej firmy mieści-
ła się przy ul. Milionowej 
w Łodzi. Obecnie pracujemy 
w Konstantynowie Łódz-
kim.  

Czym się Pan zajmuje 
po godzinach? 
Fotografią. Od piętnastu 

lat to moja największa pasja. 
Zaczynałem robić zdjęcia 
na aparatach analogowych. 
Obecnie pracuję także 
na nowocześniejszym sprzę-
cie. Mam własną ciemnię. 
Uwielbiam fotografować – 
wykonywać między innymi 
 akty, ale też zarażać fotogra-
fią innych. Efekty mojej pra-

cy można oglądać między 
innymi na portalu 
społecznościowym. Choć 
nie tylko. Czasami organizu-
ję wystawy. Jestem też ini-
cjatorem darmowych 
 warsztatów fotograficz-
nych. 

Jakich warsztatów? 
Warsztatów dla młodzie-

ży z fotografowania, które 
sam prowadzę. Opowiadam 
i pokazuję, jak wykonuje się 
między innymi szeroki, 
amerykański kadr, portret 
i akt. Bezpłatne zajęcia od-
bywają się regularnie. Na-
grałem nawet film instrukta-
żowy dla początkujących fo-
tografów.  

Chętnie pozuje Pan 
do zdjęć? 
Absolutnie nie! Nie lubię 

być z drugiej strony aparatu. 
Unikam fleszy. 

Kiedy w ferworze obo-
wiązków służbowych, 
działalności społecznej 
i rozwijania pasji,  
znajduje Pan czas na ro-
dzinę? 
Znajduję. Z pewnością 

jest mi łatwiej, bo pracuję 
razem żoną. 

Kamil Biliński: – Corocznie od lat pomagamy osobom 
potrzebującym. Przeznaczamy na to 300-400 tys. zł rocznie
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Zależy mi na odrzuceniu podziałów
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Michał Kaźmierczak 
m.kazmierczak@dzienniklodzki.pl 

Rozmowa z kapłanem Mateu-
szem Marią Felicjanem 
Szymkiewiczem, probosz-
czem parafii mariawitów 
w gminie Grabów, zdobywcą 
drugiego miejsca w kategorii 
„Działalność Społeczna i Cha-
rytatywna”. 

Kapłan, miłośnik kultury i te-
atru, radiowiec, wolonta-
riusz, organizator i wielki 
orędownik ekumenizmu. 
Jest kapłan bardzo zapraco-
wanym człowiekiem... 
Nie odczuwam wcale nad-

miaru pracy, działanie mam 
po prostu we krwi. To wszyst-
ko jest dla mnie tak naturalne, 
że gdy dowiedziałem się o no-
minacji do plebiscytu „Czło-
wiek Roku” województwa 
łódzkiego, byłem naprawdę 
bardzo zaskoczony. Jeszcze 
bardziej zaskoczył mnie fakt, 
że znalazłem się na drugim 
miejscu w klasyfikacji końco-
wej. 

Nominowano proboszcza 
za „działania na rzecz wielu 

kultur, organizowanie wy-
staw  i wydarzeń  o charakte-
rze ponadlokalnym, za cało-
kształt działań na rzecz upa-
miętnienia wielokulturo- 
wości w gminie Grabów”. 
To wskazuje jednak, że robi 
kapłan dużo... 
Staram się integrować całe 

lokalne środowisko, mariawi-
tów, katolików, zależy mi 

na odrzuceniu podziałów 
i stworzeniu jednej wspólnoty. 
Tę myśl staram się zaszczepić 
innym i chyba mi się to udaje. 
Dlatego jestem zdania, że wy-
różnienie, które otrzymałem, 
to nagroda dla całej naszej spo-
łeczności, której byłem jedynie 
przedstawicielem. Ilość pracy 
wkładanej we wspólne dzieło 
nie ma znaczenia, gdy widzi 

się efekty. Na niektóre z organi-
zowanych przez nas w parafii 
imprez przyjeżdżają ludzie nie 
tylko z okolicy, ale i z całej Pol-
ski. Na odpust parafialny, który 
organizujemy co roku we 
wrześniu, przyjeżdża kilkaset 
osób. To dodaje skrzydeł 
i sprawia, że chce się pracować 
jeszcze więcej. A plany mamy 
ambitne. Przyznaję, że w trak-

cie trwania plebiscytu narodził 
się pomysł, by całe medialne 
zamieszanie wykorzystać 
do ich realizacji. 

Co więc planuje społecz-
ność w przyszłości? 
Naszym celem, a moim 

ogromnym marzeniem jest 
stworzenie Centrum 
Wielokulturowości, które naz-
waliśmy „Dom na skrzyżowa-
niu”. Centrum ma się mieścić 
w zabytkowym domu parafial-
nym, który stoi obok kościoła 
w Nowej Sobótce. Dom ten 
prowadziła niegdyś siostra Ma-
ria Eliza Patora, wspaniała 
działaczka społeczna. Za jej 
czasów budynek tętnił życiem. 
Działała tu ochronka, szkoła, 
prowadzono tu warsztaty 
przysposobienia dla szwaczek, 
był też sklep. Budynek pełnił 
równocześnie rolę klasztoru 
Zgromadzenia Sióstr Mariawi-
tek, które prowadziły w nim 
działalność oświatową, chary-
tatywną i społeczną. Chcemy, 
by tak jak przed laty dom znów 
zaczął tętnić życiem, by stał się 
otwartym miejscem spotkań, 
miejscem, w którym każdy 
może uzyskać pomoc bez 
względu na to, czy jest katoli-
kiem, czy mariawitą, miej-

scem, w którym krzyżują się 
różne kultury i poglądy. Stąd 
między innymi wzięła się naz-
wa „Dom na skrzyżowaniu”. 

Co stoi na przeszkodzie? 
W 2015 roku budynek, ze 

względu na fatalny stan tech-
niczny, został wyłączony 
z użytku. Zanim więc stworzy-
my centrum, musimy zająć się 
jego odbudową. Nie jest to pro-
ste, ale nie poddajemy się. 
Dzięki wsparciu Wójta i Rady 
Gminy w Grabowie udało nam 
się stworzyć projekt 
architektoniczno-budowlany 
i kosztorys prac. Pierwszy etap 
mamy więc za sobą. Teraz sta-
ramy się o pozyskanie dotacji 
unijnych i rządowych. Gdy tyl-
ko pojawia się jakiś nowy pro-
gram lub sposób pozyskania 
środków, natychmiast do nie-
go przystępujemy. Sprawa nie 
jest prosta, bo każda dotacja 
wymaga wkładu własnego. 
A ten w naszym przypadku, 
znacząco przekracza możli-
wości parafii. Ale i tu staramy 
się sobie radzić, szukamy 
sponsorów, organizujemy 
zbiórki i imprezy. Mamy na-
dzieję, że uda się stworzyć 
ośrodek otwarty dla wszyst-
kich. 

– Moim celem jest pomagać, bez względu na wyznanie – mówi proboszcz Mateusz Szymkiewicz
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Kultura 
Dorota Domienik 
dziennik@dziennik.lodz.pl 

Rozmowa z Nickiem 
Sincklerem, amerykańskim 
wokalistą, zdobywcą pierw-
szego miejsca w plebiscycie 
Człowiek Roku 2018 w kate-
gorii Kultura. Na podium zna-
lazł się, zdobywając 1639 gło-
sów.  

Jest Pan laureatem pierw-
szego miejsca w plebiscy-
cie Człowiek Roku 2018 
w kategorii Kultura. Wy-
brali Pana mieszkańcy wo-
jewództwa łódzkiego. Ma 
Pan jakieś związki z Ło-
dzią, zawodowe albo pry-
watne? 
Tak, Łódź jest częścią mo-

jego życia. Tu mam rodzinę 
i znajomych. Lubię grać kon-
certy dla łódzkiej publicznoś-
ci – to miasto wydaje mi się 
bardzo otwarte na obcokra-
jowców. Współpracuję z tu-
tejszymi hospicjami, szkoła-
mi i fundacją Amstaffteam – 
dzieje się u was wiele  
dobrego. 

Jest Pan jedynym obcokra-
jowcem nominowanym 
w tej kategorii. Jak Pan my-
śli, co zadecydowało o zwy-
cięstwie? 
Myślę, że łodzianie głoso-

wali na mnie dlatego, że sta-
ram się tu działać aktywnie – 
nie tylko muzycznie, ale 
również angażując się 
w ważne projekty i wydarze-
nia. Jestem szczęśliwy, że 
zobaczyli we mnie coś więcej 
niż tylko pochodzenie, czy 
wygląd! 

Niedawno spotkałam się 
z określeniem „smutny jak 
Polak” – podobno mamy 
też talent do narzekania. 
Zgadza się Pan z tymi ste-
reotypami?  
Polakom rzeczywiście czę-

sto przykleja się taką etykietę; 
wydają się mniej szczęśliwi 
od innych nacji. Jednak muszę 
przyznać, że im dłużej tu 
mieszkam, tym widzę więcej 
uśmiechniętych ludzi na uli-
cach. 

Gdy na Pana patrzę, mam 
wrażenie, że uśmiecha się 
Pan do życia całym sobą. 
Może potrzebujemy takich 
idoli, pozytywnych, szcze-
rych i bezpretensjonal-
nych…  
Dziękuję. Mam nadzieję, 

że jestem odbierany przez lu-
dzi jako osoba bardzo pozy-
tywna. Lubię się dzielić dobrą 

energią, więc jeśli ktoś jej po-
trzebuje, zapraszam.  

Pana debiutancka płyta 
powstała w całości w języ-
ku polskim – każdy utwór 
na jeden rok pobytu w Pol-
sce, w sumie jedenaście. 
Czy któryś rok był dla Pana 
szczególnie ważny? 
Do którego utworu ma Pan 
największy sentyment? 
Każdy rok był i jest dla 

mnie ważny. Od kiedy zaczą-
łem żyć moim życiem – tak, 
jak chciałem – patrzę 
na wszystko inaczej. Miałem 
za sobą wiele trudnych chwil, 
jak większość ludzi – każdy 
z nas ma swoją historię. Bez 
złych doświadczeń nie był-
bym dzisiaj tym, kim jestem. 

Nauczyłem się, jak pokony-
wać przeszkody i udało mi się 
stanąć na nogach. Każdy 
z utworów na płycie jest mi 
bliski, bo śpiewam o ważnych 
momentach w moim życiu. 

Czuje się Pan bardziej Ame-
rykaninem czy Polakiem? 
Pół na pół, jest we trochę 

z Amerykanina i trochę  
z Polaka.  

Dlaczego zdecydował się 
Pan tworzyć w Polsce? 
Polacy szanują artystów 

i ich twórczość. Nie boją się 
pójść na koncert nieznanego 
wykonawcy. Dla mnie, jako 
artysty, to bardzo dobre 
miejsce do rozwijania  
kariery. 

Współpracował Pan z wie-
loma polskimi artystami. 
Czy któreś z tych doświad-
czeń miało dla Pana szcze-
gólne znaczenie? 
Współpraca z Kayah i Nata-

lią Kukulską niewątpliwie poz-
woliła mi zrobić krok milowy 
na ścieżce artystycznej. Otrzy-
małem od nich wiele wskazó-
wek, które są dla mnie dużym 
wsparciem i pomagają mi 
na scenie. 

Otrzymał Pan nominację 
do plebiscytu m.in. za pro-
mocję polskiej kultury 
wśród obcokrajowców. Co 
najbardziej podoba się Pa-
nu w naszym kraju? 
Podoba mi się polska kul-

tura. Historia Polski była trud-

na, ale kraj utrzymał swoją 
autonomię. Ja, jako Ameryka-
nin, widzę i uczę się życia we 
wspólnocie, bo u nas w USA 
tego nie potrafimy. Lubię też 
język polski. Bardzo trudno 
się go nauczyć, ale mówię co-
raz lepiej, więc nie ma rzeczy 
niemożliwych. 

A polska muzyka – ma Pan 
ulubionych twórców? 
Oczywiście! Lubię Kayah, 

Natalię Kukulską, Karimski 
Club, Blue Cafe, Grzegorza 
Hyżego, Mroza, Afromental, 
Anię Szarmach, Kasię Dereń, 
Siostry Melosik, Anię Karwan, 
Braci i wielu innych.  

Z Polską jest Pan związany 
chyba nie tylko zawodowo. 

To tutaj poznał Pan miłość 
swojego życia? 
Zgadza się. Moj mąż pocho-

dzi z Łodzi i tutaj się poznali-
śmy. 

Zaprasza Pan do Polski ro-
dzinę i przyjaciół? Dokąd 
ich Pan wtedy zabiera? 
Mój najlepszy przyjaciel, 

Adam Joseph, od wielu lat 
przyjeżdża do Polski. Tutaj też 
koncertuje, podobnie jak 
za granicą. Moi rodzice uwiel-
biają Polskę. Odwiedziliśmy już 
razem Łódź, Zakopane, Kryni-
cę Morską, Leszno, Wrocław, 
Poznań, Kraków, Trójmiasto, 
Łebę i Szczecin. Z kolei moja 
kuzynka co roku przyjeżdża 
do Polski na święta Bożego Na-
rodzenia i Sylwestra. Teraz pla-
nujemy przylot brata. 

Oprócz osobowości i twór-
czości, nasi Czytelnicy do-
cenili też Pana zaangażo-
wanie w ratowanie podo-
piecznych łódzkiego schro-
niska. Dlaczego właśnie 
amstaffy? Ta rasa nie cie-
szy się dobrą sławą. 
Słyszałem wiele nieprzy-

chylnych opinii na ich temat, 
tymczasem to są wspaniałe 
psy. Cieszą się niechlubną sła-
wą przez ludzi, którzy wysta-
wili je do walk.  Ja też nie wie-
działem, jakimi są cudownymi 
towarzyszami rodziny, dopóki 
ich dobrze nie poznałem.  
Mam w domu dwa amstaffy 
i przekonałem się, że potrafią 
być tak samo oddane, jak inne 
psy. Na miłość odpowiadają 
miłością, wiernością i odda-
niem. Czy są groźne? Każdy, 
kto zna moją dwójkę wie, że 
muchy by nie skrzywdziły, 
prędzej ona je. Teraz to jedna 
z moich ulubionych ras, a ra-
zem z ludźmi z Amstaffteam 
Łódź walczę o jej dobre imię.  

Pana psy też są z przytuli-
ska?  
Tak. Asti i Albi zostały przy-

garnięte – Albi ze schroniska, 
a Asti została odebrana właści-
cielom, którzy – delikatnie mó-
wiąc – bardzo źle ją traktowali. 

Ma Pan w planach nowe 
projekty muzyczne, może 
kolejną płytę? 
Oczywiście, w głowie gra 

mi już pomysł na nową płytę, 
ale teraz skupiam się na pro-
mocji krążka 11x11. Zależy mi, 
żeby była częściej grana w ra-
dio, a jej pozytywne przesła-
nie dotarło do jak największej 
liczby Polaków w kraju 
i za granicą.  

Gdzie w najbliższym czasie 
będzie można Pana usły-
szeć?  
Jestem w trakcie mojej tra-

sy akustycznej, najbliższe kon-
certy zagram w Warszawie (26 
kwietnia) i Bielsku-Białej (28 
kwietnia). Poza trasą wystąpię 
w Krakowie (20 kwietnia i 10 
maja), Poznaniu (27 kwietnia) 
i Katowicach (11 maja).  
¹

– Lubię język polski. Bardzo trudno się go nauczyć, ale mówię coraz lepiej, więc nie ma rzeczy niemożliwych – mówi Nick Sinckler
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Myślę, że łodzianie 
głosowali na mnie 
dlatego, że staram się 
tu działać aktywnie 
– nie tylko muzycznie, 
ale również angażując 
się w ważne projekty

Nowojorski artysta, 
który podbija serca 
Polaków
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Chciałbym kiedyś napisać piosenkę
Kultura 
Magda Buchalska-Frysz 
m.buchalska@dziennik.lodz.pl 

Rozmowa z Pawłem Bauerem, 
zdobywcą trzeciego miej-
sca w kategorii Kultura.  

To trochę „wytarte” powie-
dzenie, ale muzyka to chy-
ba naprawdę całe pana ży-
cie? Przynajmniej właśnie 
z nią wielu osobom pan się 
kojarzy... 
Tak, właściwie od zawsze 

jestem związany z muzyką. 
I bardzo się z tego cieszę. 
Prawdę mówiąc, muzyka 
„ustawia” moje życie, ułatwia 
je. Na pewno jest co robić. 
Zawsze uda się gdzieś poka-
zać. Trzeba zaznaczyć jedną 
rzecz: jestem związany z mu-
zyką, ale nie piszę nic swojego, 
nie tworzę, nie jestem kompo-
zytorem, jestem po prostu od-
twórcą. Może byłoby inaczej, 
gdybym skończył szkołę mu-
zyczną, tymczasem w moim 
przypadku to hobby. Lubię 
być na scenie, występować.  

Ale właśnie za to docenio-
no Pana w naszym plebi-
scycie. 
Jest mi niezmernie miło. 

Miałem dużo szczęścia i udało 

mi się. Choć jeszcze na etapie 
powiatowym wygrana nie by-
ła wcale taka pewna, bo do  
walki stanęły trzy silne osoby.  
W finale gonił mnie chłop-
czyk, który gra na akordeonie. 
Ostatecznie udało mi się wy-
grać, a w etapie wojewódzkim 
zająć trzecie miejsce. 

Pana muzyczne hobby za-
częło się chyba dawno te-
mu? 
 Tak. Pamiętam, że kiedy 

byłem w piątej klasie szkoły 
podstawowej,  
zaśpiewwałem kiedyś „Już 
niedługo cały świat będzie 
tańczył tak, jak ja”. Wtedy 
nauczyciel wskazał na mnie 
i powiedział: jutro przycho-
dzisz na kółko muzyczne.  

 
Czyli  już jako dziecko lubił 
pan występować. 
Kiedy byłem dzieckiem 

mieszkałem w bloku na jed-
nym z osiedli. Jak miałem 6-7 
lat, występowałem 
przed swoimi rówieśnikami. 
Nawet przez jakiś czas mia-
łem przezwisko „Jackson”, bo 
z tego co pamiętam, to chyba 
przez jakiś czas udawałem, że 
tańczę jak Michael Jackson. 
Później przemianowano mnie 

na „Jezztona”, a jeszcze póź-
niej na „Dżojstik” i „John”. To 
były takie osiedlowe ksywy. 
Może, jak kiedyś uda się 
gdzieś zaistnieć, to użyję któ-
regoś z nich (śmiech). 

Ale przecież Panu już udało 
się kiedyś zabłysnąć w te-
lewizji... 
Tak, ale występ w „Bitwie 

na głosy” to było tylko pięć 
minut, nawet nie - pięć se-

kund. Traktuję to jako przy-
godę, miłą fajną, ale program 
nie był skoncentrowany 
na jednej osobie, bo występo-
wała tam cała drużyna. Bogu 
dzięki, że dwóch odcinkach, 
na cztery, miałem okazję wy-
stąpić ze swoim głosem jako 
wokalista. Tam tak naprawdę 
w tym programie widzowie 
głosowali na gwiazdę, byłem 
wtedy w drużynie Michała 
Wiśniewskiego. 

Co zostało z programu, tyl-
ko wspomnienia? 
Poznałem tam sporo osób, 

które później, jak się okazało, 
dobrze sobie radzą w mu-
zycznym świecie. W mojej 
drużynie był Sebastian 
Wojtczak, który później chy-
ba dwa razy był w The Voice 
of Poland. Poza tym 
naprawde dobrze wspomi-
nam udział w tym programie. 
To był fajny czas, możliwość 
pracy w telewizji. Tylko 
wszystko trwało tak krótko. 

Może trzeba spróbować 
jeszcze raz? 
Tak, na pewno warto i to 

właśnie robię. Próbuję w róż-
nych programach telewizyj-
nych, ale na razie czekam 

na odpowiedzi. Na razie tele-
fon milczy...  

Ale przecież i na co dzień 
i od święta cały czas reali-
zuje pan swoją pasję. Wszę-
dzie pana pełno, na różne-
go rodzaju czy to gmin-
nych, czy to miejskich im-
prezach słychać pana głos. 
To prawda. Po prostu lu-

bię to robić. Poza tym jestem 
animatorem kultury. Lubię 
animować do działania. I ca-
ły czas to robię. Mam wiele 
pomysłów. Lubie np. komik-
sy, zorganizowałem więc 
warsztaty komiksowe 
w Centrum Kultury i Sportu 
Gminy Bełchatów, w którym 
pracuję. Będę dalej się starał, 
by młodzież się nimi zainte-
resowała. 

A pana muzyczne plany 
i marzenia? 
Na pewno chciałbym napi-

sać jakąś swoją piosenkę, coś 
stworzyć. Na razie jednak 
w głowie pustka (śmiech). 
Moim marzeniem jest także, 
by wystąpić z jednym 
z a rtystów, którzy są dla 
mnie wzorem. Myślę tiu 
choćby o Mietczysławie 
Szcześniaku czy Kubie 
Badachu. 

Paweł Bauer, muzyk i wokalista z Bełchatowa, zajął trzecie 
miejsce w kategorii Kultura
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Iść przez życie tanecznym krokiem
Kultura 
Aleksandra Tyczyńska 
a.tyczynska@dziennik 

Rozmowa z Aleksandrą Gra-
bowską z Piotrkowa Trybunal-
skiego, założycielką i choreo-
grafem zespołu  tanecznego 
Let’s Dance, zdobywczynią II 
miejsca w finale wojewódzkim  
w kategorii Kultura. 

Została pani doceniona  
za upowszechnianie tańca. 
Skąd taki pomysł na siebie? 
Moja mama była tancerką 

i ja też tańczyłam od najmłod-
szych lat. W liceum byłam już 
pewna, że dalej chcę kształcić 
się w tym kierunku i na Akade-
mii Muzycznej w Łodzi wybra-
łam kierunek Choreografia 
i Technika Tańca. To był wspa-
niały okres w moim życiu, któ-
ry dał mi inne spojrzenie na ta-
niec, bardzo rozwijający, bo 
otrzymałam wszechstronne 
wykształcenie - mieliśmy ta-
niec klasyczny, współczesny, 
modern, jazz, improwizację 
ruchową, tańce historczne, ta-
niec dworski, grę aktorską 
i śpiew. Jednocześnie studio-
wałam filologię polską, bo bar-
dzo chciałam pracować 
z dziećmi i młodzieżą. 

Ale ostatecznie nie została 
pani nauczycielką. 
Miałam praktyki, ale nie by-

łam przekonana do pracy 
w szkole. Postanowiłam, że bę-
dę pracować z młodszymi 
dziećmi i skończyłam studia 
podyplomowe z pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszko-
lej. Bardzo też chciałam uczyć 
dzieci technik tanecznych, jeź-
dzić z nimi na turnieje. Rozpo-
częłam więc współpracę 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Piotrkowie, gdzie prowadzi-
łam zajęcia taneczne dla dzie-
ci, a później też z Ośrodkiem 
Edukacji Artystycznej w Piot-
rkowie, gdzie  prowadziłam za-
jęcia dla dzieci i seniorów.  

Kiedy nadszedł moment 
na usamodzielnienie się? 
Kiedy poczułam, że czas już 

się sprawdzić i podejmować 
pewne decyzje bez zwierzch-
nictwa. Zespół Let’s Dance, 
który założyłam, od trzech lat 
prowadzę już samodzielnie. 
W tej chwili zespół liczy prawie 
50 dzieci w trzech grupach za-
awansowania. Pierwsza to 
dzieci w wieku 5 - 11 lat, druga 
od 8 do 13 roku życia i trzecia 
od 12 roku życia wzwyż i jest to 
już grupa turniejowa. Tańczy-

my jazz połączony w tańcem 
współczesnym i elementami 
gimnastyki oraz akrobatyki. 
Regularnie zajmujemy wyso-
kie miejsca na różnego rodzaju 
turniejach, a naszym najwięk-
szym sukcesem jest Wicemi-
strzostwo Polski Federacji 
WADF w jazz dance. Sukcesy 
na turniejach oczywiście cie-
szą, ale sam udział jest ważny, 

bo dzieci podpatrują stylizacje, 
układy, a to z kolei motywuje 
ich też do rozwijania się i two-
rzenia. Potem są dumne, że 
wymyśliły coś, co zostało na-
grodzone. 

A czym dla pani jest taniec 
i jak zachęciłaby innych 
 do tego, by wybrali tę formę 
ruchu  zamiast np. siłowni? 

Dla mnie taniec jest wpraw-
dzie zajęciem dodatkowym, 
bo pracuję też w żłobku, ale to 
moja wielka pasja. Maluchy 
w żłobku są cudowne, 
wdzięczne, a kiedy wychodzę 
po 8 godzinach, pędzę na tre-
ningi z moim zespołem, gdzie 
spędzam kolejne 3 - 4 godziny. 
Taniec jest stylem życia, sposo-
bem myślenia, postrzegania 

swojego ciała. Kobiety, które 
tańczą inaczej się poruszają, to 
od razu widać. Poza tym taniec 
jest ogólnorozwojowy, uela-
stycznia ciało, równomiernie 
buduje tkankę mięśniową. 
I kiedy ma się jakiś gorszy 
okres w życiu, to naprawdę po-
maga, działa terapeutycznie, 
bo dzięki tańcu można dać 
upust emocjom. Pamiętam, że 
kiedy prowadziłam zajęcia dla 
seniorów, to zaczynaliśmy we 
wrześniu, a w maju oni już le-
piej się czuli, byli sprawniejsi, 
bardziej zadowoleni z siebie. 

Jakie pany na przyszłość?  
Przygotowujemy się do tur-

niejów, które będą w maju 
i czerwcu. Chciałabym też za-
łożyć grupę dla dorosłych. Bar-
dzo często słyszę takie prośby, 
ale wciąż brakuje mi doby, bo 
staram się też znaleźć chwilę 
na fotografię, oglądanie fil-
mów z mężem i poprawianie 
średniej krajowej w czytelni-
ctwie. Cieszy mnie, że taniec 
staje się coraz bardziej popu-
larny, w czym zasługa też ta-
necznych show w telewizji. 
I chociaż wciąż u nas jest mniej 
rozpowszechniony niż w nie-
których krajach, to idziemy 
w dobrym kierunku.¹

Aleksandra Grabowska: - Cieszy mnie, że taniec staje się coraz bardziej popularny
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Z Joanną Skrzydlewską, najpo-
pularniejszą radną Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego, rozma-
wia Marek Niedźwiecki.  

Po raz drugi wygrała Pani 
plebiscyt w kategorii samo-
rządność i społeczność lo-
kalna, tym razem będąc no-
minowaną za najlepszy wy-
nik w wyborach do Sejmiku 
Województwa Łódzkiego. 
Jak Pani wspomina dzień sa-
morządowych wyborów? 
To był ładny, słoneczny, 

październikowy dzień…   
Ja mam taki rytuał, że w czasie 
ciszy wyborczej staram się 
gdzieś wyjechać, bo dla polity-
ka najgorszym momentem jest 
ten, gdy cisza wyborcza rozpo-
czyna się i trzeba czekać do po-
niedziałku, gdy zaczynają 
spływać pierwsze, szczątkowe 
wyniki. Dla mnie ów zeszło-
roczny wynik wyborczy był 
naprawdę dużym zaskocze-
niem, bo pierwszy raz otrzy-
małam tak dużą liczbę głosów. 
Było wzruszenie, były emocje, 
były nawet łzy… – co mi się 
rzadko zdarza. A zarazem po-
czucie ogromnej odpowie-
dzialności za ten wynik, za kre-
dyt zaufania.  

 Jak się pracuje  w nowo wy-
branym Sejmiku? 
To jest dla mnie nowe do-

znanie. Egzotyczne – bym po-
wiedziała – ponieważ mam 
wrażenie, że obecnie rządzący 
politycy PiS chcieliby, aby 
obecny sejmik był „niemym 
sejmikiem”, by zadawano jak 
najmniej pytań i nie zgłaszano 
żadnych problemów. Jest trud-
no, ponieważ po raz pierwszy 
radni mieli do czynienia z ogra-
niczeniem możliwości pracy 
w komisjach, w których chcieli 
pracować, do których się zgło-
sili. Dla mnie jest to ogranicza-
nie mandatu radnego. 

Poza zaangażowaniem 
w prace Sejmiku  jest Pani 
dyrektorem Biura ds. Rewi-
talizacji Urzędu Miasta Ło-
dzi. Jakie ma Pani najbliższe 
plany związane z rewitaliza-
cją naszego miasta? 
Miasto Łódź jest już wzor-

cem dla innych, nie tylko pol-
skich miast, ale i Unii Europej-
skiej. Jesteśmy już nie tylko 
partnerem, ale i liderem w Eu-
ropie. Inni uczą się od nas, jak 
proces rewitalizacji powinien 
przebiegać. Dziś centrum Ło-
dzi to jeden wielki plac budo-
wy. Mamy osiem mocno zaa-
wansowanych projektów do-

tyczących rewitalizacji obsza-
rowej centrum. Jednocześnie 
przygotowujemy się do nowej 
unijnej perspektywy finanso-
wej, po 2023 roku, ponieważ 
chcemy rewaloryzować kolej-
ne kwartały miasta. Po 2022 ro-
ku większość  zaplanowanych 
inwestycji zostanie ukończona 
i będziemy jeszcze bardziej 
dumni z naszego miasta, bo 
zmieni ono swoje oblicze.       

Jaka wtedy będzie Łódź? 
 Będzie bardziej przyjazna, 

powstaną nowe przestrzenie 
dla mieszkańców, nowe ciągi 
komunikacyjne, będzie więcej 
zieleni. Będziemy podziwiać 
piękne kamienice, nowe fasa-
dy, które są projektowane 
przez studentów Akademii 
Sztuk Pięknych. Widziałam te 
projekty i naprawdę robią wra-
żenie. Będziemy mieć Cen-
trum Obywatelskie, Centrum 
Aktywizacji Zawodowej, prze-
strzeń dla organizacji pozarzą-
dowych. Centrum Łodzi bę-
dzie takim, jakim powinny być 
centra dużych europejskich 
miast.  

Przed nami wybory do Par-
lamentu Europejskiego. 
Kandyduje Pani z trzeciego 
miejsca listy Koalicji Europej-
skiej, ale tylko Pani z „pierw-
szej trójki” tej listy ma za so-
bą wieloletnie doświadcze-
nie w pracy w Brukseli… Jak 
jest ono ważne? 
Na pewno pomaga, choć 

powiem, że koledzy, którzy są 
przede mną na liście mają do-
świadczenia w innych obsza-
rach, które również są ważne 
i istotne. Ja już nawet swoją 
„trójkę” polubiłam. W życiu 
jest dla mnie szczęśliwą cyfrą. 
Oczywiście doświadczenie zy-
skane w Parlamencie Europej-
skim jest przydatne, ułatwia 
wdrożenie się w tę pracę. Rów-
nież kontakty – nawet prywat-
ne – odgrywają dużą rolę. 
Na pewno byłoby mi teraz ła-
twiej, niż w latach 2009-2014 . 
Czy będę mogła kontynuować 
tę pracę, zadecydują miesz-
kańcy województwa 26 maja.          

Jak wygląda dzień/tydzień 
deputowanej do Parlamen-
tu Europejskiego?  

Każdy miesiąc dzieli się 
na tygodnie. Mamy tydzień 
czerwony, kiedy trwa sesja ple-
narna w Strasburgu. Tydzień 
niebieski, kiedy odbywają się 
spotkania frakcji politycznej, 
tzw. grup roboczych. Kolejny 
tydzień – różowy – poświęcony 
jest na spotkania komisji. 
Ostatni to tydzień zielony, któ-
ry europosłowie lubią najbar-
dziej, czyli czas pracy w kraju, 
z którego zostało się wybra-
nym. Wszystko jest  uporząd-
kowane. Co więcej, dziś mamy 
pierwsze dni kwietnia, a plan 
pracy na 2020 rok został już 
w Brukseli przyjęty. Już wiado-
mo, co w którym tygodniu bę-
dzie się działo. Życzyłabym so-
bie, by tak pracował polski 
sejm. Ale to raczej abstrakcyj-
ne życzenie…           

Czym będzie chciała Pani za-
chęcić tysiące mieszkańców 
województwa, by umożliwili 
Pani – po 5 latach przerwy – 
powrót do Brukseli? 
Przede wszystkim chcę im 

uświadamiać, jak ważne jest 
członkostwo Polski w Unii Eu-

ropejskiej. Uświadamiać, co 
Unia może nam dać – a co po-
winna – i co należy zrobić, by 
tego dopilnować. Dopilnować, 
by kolejne miliony euro popły-
nęły do Łodzi, do wojewódz-
twa łódzkiego. Ponieważ wiele 
rzeczy musimy jeszcze udo-
skonalić, by to województwo 
było bardziej przyjazne i atrak-
cyjne dla mieszkańców. Istot-
ne także jest to, by informować 
i starszych, i młodych o ich 
prawach oraz programach, 
które są do nich kierowane. Bo 
w Unii Europejskiej jest nasze 
miejsce i musimy walczyć o to, 
by Polska nie zaprzepaściła 
swej historycznej szansy i była 
silna w europejskiej wspólno-
cie. Bo Polska potrzebuje Unii 
Europejskiej, tak jak Unia po-
trzebuje Polski. Dlatego niez-
będne jest, by do Brukseli trafi-
ła reprezentacja, której głos bę-
dzie się liczył. Która będzie 
przedstawicielem partii proeu-
ropejskich, a nie przeciwnych 
integracji europejskiej.    

Jako honorowy prezes Klu-
bu Żużlowego Orzeł Łódź  

głosy tysięcy kibiców tej dy-
scypliny sportu już Pani ma? 
Oj, tego to nie wiemy. My-

ślę, że każdy polityk byłby 
szczęśliwy, gdyby wiedział, 
kto na niego głosuje i czym się 
kieruje. Możemy sobie to tylko 
wyobrażać.  Ja jedynie cieszę 
się, że społeczeństwo zmienia 
się i zaczynamy głosować 
na człowieka, a nie na partię 
polityczną, dokonując bardziej 
świadomego wyboru. Na czło-
wieka, którego znamy lub ko-
jarzymy z działalności.  

Po udanym starcie w nowy 
sezon, jak Pani ocenia ligowe 
szanse Orła? 
W tym roku I liga jest bar-

dzo wyrównana, co pokazują 
pierwsze wyniki. Nie ma prze-
paści między rywalizującymi 
drużynami i trudno wskazać 
faworyta. Przynajmniej 4-5 
drużyn reprezentuje bardzo 
zbliżony poziom, więc mecze 
będą „na styku” i mała liczba 
punktów będzie decydowała 
o zwycięstwie. Moim marze-
niem jest wejść do fazy play 
off. Tak, aby ten sezon trwał 
dłużej, niż do połowy wakacji. 
Mam nadzieję, że z każdym 
kolejnym meczem będziemy 
się do tego zbliżać.  

Sama również – w ślad za Ta-
tą… – wsiada Pani na motor? 
Ja nie mam prawa jazdy 

na motocykl. Czasami tylko 
wsiadam na motor crossowy. 

Jakie inne dziedziny sportu 
są Pani bliskie? 
Bardzo lubię siatkówkę i in-

ne gry zespołowe. Jestem też 
fanką tenisa ziemnego i cieszy 
mnie to, że Polacy – Magda 
Linette, Hubert Hurkacz czy 
piotrkowianin Kamil 
Majchrzak – zaczynają odnosić 
sukcesy. Jeżdżę na turnieje. 
Bardzo podoba mi się ta dyscy-
plina. Może dlatego, że – gdy 
byłam młodsza – sama grałam; 
nie tylko amatorsko. Ten bak-
cyl we mnie pozostał.     

A w dziedzinie kultury, 
co/kto Panią fascynuje? 
Najbardziej film. Ostatnio  

oscarowy „Green Book”, który 
mnie  wzruszył i rozśmieszył, 
pozostając w pamięci na dłu-
żej. Bo to ważne, by filmy coś 
wnosiły do naszego życia, nie 
będąc jedynie rozrywką.   

Czas wolny – jeśli się zda-
rza… – jak Pani spędza? 
Mam taką żelazną zasadę, 

że jeden weekend w miesiącu 
poświęcam dla rodziny. Obo-
jętnie, co by się działo – nawet 
w kampanii wyborczej tak bę-
dzie. Bo trzeba nabrać dystan-
su do tego, co człowiek robi. 
Ów weekend poświęcam 
na podróże, bo zdecydowanie 
wolę kolekcjonować wspom-
nienia niż rzeczy materialne.  
Lubię poznawać ludzi, rozma-
wiać z ludźmi, smakować nie-
znane potrawy i patrzeć na to, 
jak cudowny i zaskakujący jest 
świat, w którym żyjemy. 

– Najgorszym momentem jest cisza wyborcza, gdy trzeba czekać na pierwsze, szczątkowe wyniki – mówi Joanna Skrzydlewska
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Jeden weekend 
w miesiącu poświęcam 
dla rodziny, 
na podróże, bo trzeba 
nabrać dystansu 
do tego, co człowiek 
robi na co dzień...

Było wzruszenie, były 
emocje, były nawet łzy...  
– co mi się rzadko zdarza



0707a Dziennik Łódzki 
Sobota, 20.04.2019

KATEGORIE WOJEWÓDZKIE

Integracja mieszkańców to podstawa
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Adam Kieruzel 
a.kieruzel@dzienniklodzki.pl 

Rozmowa z Katarzyną 
Rzepkowską, sołtys Brzezia 
oraz radną gminy Szczerców. 

Rozmawiając jeszcze świeżo 
po zakończeniu głosowania 
w etapie powiatowym 
wspominała pani, że osobą 
na której się wzoruje jest Jo-
anna Skrzydlewska. Czy to 
miłe uczucie podjąć rywali-
zację w plebiscycie, gdzie 
również startuje mentorka?  
Nie ukrywam, że czuję się 

z tym bardzo dobrze. Ponadto 
czuję, że zostałam doceniona, 
bo nie trzeba nikomu przedsta-
wiać pani Skrzydlewskiej, któ-
ra w polityce działa nie pierw-
szy rok, a ja jako sołtys jednej 
z wsi oraz osoba, która pierw-
szą kadencję zasiada w radzie 
gminy znalazłam się bardzo 
wysoko i jestem z tego bardzo 
zadowolona. 

Rywalizacja w głosowaniu 
wojewódzkim toczyła się 
do samego końca, a fakt, że 
wyprzedziła pani samego 
marszałka województwa 
łódzkiegoGrzegorza 

Schreibera również może 
cieszyć? 
To był wspaniały pomysł 

moich ukochanych mieszkań-
ców, którzy się bardzo mocno 
zmotywowali i siedzieli u mnie 
w domu oddawając na mnie 
głosy i zapraszając do tego 
swoich znajomych i członków 
rodziny. W pewnym momen-
cie przerodziło się to w taką 
małą akcję ze strony mieszkań-
ców, którzy stwierdzili, że mu-
simy awansować na podium 
i nie poddamy się w dążeniu 
do tego celu. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem za-
angażowania mieszkańców 
w tę akcję. 

Czyli krótko mówiąc bez 
wątpienia czuła pani za swoi-
mi plecami wsparcie miesz-
kańców? 
Mam w swoim zwyczaju 

tak, że wygrywając jakąkol-
wiek nagrodę oddaję ją swoim 
mieszkańcom. Nie inaczej było 
tym razem i od razu kiedy do-
wiedziałam się, że zajęłam 
trzecie miejsce, to już plano-
wałam co do kogo trafi. Przy-
kładem może być to, że w me-
diach społecznościowych za-
mieściłam wpis, gdzie poinfor-
mowałam, że mam do oddania 
dwa bilety na występ André 

Rieu World Tour, który odbę-
dzie się ostatniego dnia maja 
w łódzkiej Atlas Arenie. 

Od kiedy pełni pani funkcję 
sołtysa Brzezia oraz działa 

na rzecz samorządu i lokal-
nej społeczności? 
1 kwietnia minęły cztery la-

ta, kiedy to zostałam po raz 
pierwszy wybrana przez 
mieszkańców na sołtysa 

Brzezia. W tymroku moi uko-
chani mieszkańcy zadecydo-
wali tak samo i przez kolejne 
lata znów będę o nich dbać. 
Przy okazji chciałabym podzię-
kować wszystkim bardzo ser-
decznie za oddane na mnie 
głosy. Ponadto od niedawna je-
stem radną gminy Szczerców, 
co często pomaga w komuni-
kacji pomiędzy sołectwem, 
a samą radą gminy. 

Czy uważa pani, że wynik 
osiągnięty w głosowaniu 
przełożył się na wyniki 
kwietniowego głosowania 
w wyborach na sołtysa? 
Często powtarzam, że nig-

dy nie lubię zbyt wcześnie się 
radować, a więc i tym razem 
tak było. Podchodziłam do te-
go głosowania z pewnym dy-
stansem, bo odbywało się ono 
w Prima Aprilis. 

Gdyby miała pani podsumo-
wać swoje ostatnie cztery la-
ta bycia sołtysem Brzezia, to 
które działania uznałaby pa-
ni za te największe i najbar-
dziej potrzebne? 
Cieszy to, że udało nam się 

zbudować piękny plac zabaw, 
a także altanę, gdzie  mogą 
spotykać się mieszkańcy 
Brzezia. Rozpoczęliśmy także 

pracę kanalizacyjne, które 
mam nadzieję dobiegną końca 
już w kolejnym roku z pomocą 
gminy Szczerców. Mamy także 
nową drogę i oświetlenie. 
Na pewno mogę zapewnić, że 
małymi kroczkami dążymy 
do tego, aby się rozwijać. 

Jakie plany ma pani na kolej-
ne lata swojej kadencji?  
Powiem szczerze, że dla 

mnie osobiście najważniejsza 
jest integracja mieszkańców 
Brzezia. To główny czynnik 
na który zwracam uwagę, bo 
rozmawiając pomiędzy sobą 
o wielu istotnych dla naszej lo-
kalnej społeczności rzeczach 
możne dojść do ciekawych 
wniosków i wpaść na kolejne 
fajne pomysły, które będziemy 
starać się realizować. 

Mówiąc o kolejnych latach 
myślimy o tym, co wydarzy 
się w przeciągu najbliższych 
kilkunastu miesięcy. Ma jed-
nak pani jakieś długotermi-
nowe marzenie związane 
z lokalną społecznością? 
Mam pewien wspaniały po-

mysł, ale na tę chwilę nie 
chciałabym zdradzać szczegó-
łów. Uważam, że na wszystko 
przyjdzie jeszcze czas. 
Rozmawiał: Adam Kieruzel ¹

Katarzyna Rzepkowska jest od kilku lat sołtysem, 
a od ubiegłego roku gminna radną w Szczercowie
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Mieszkańcy gminy to moja motywacja
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Rozmowa z Dariuszem 
Misztalem, wójtem gminy 
Będków w powiecie 
tomaszowskim.  

Wójtem gminy Będków jest 
Pan od niespełna pół roku, 
a już jest Pan Samorządow-
cem Roku. Czym jest dla Pa-
na tytuł Człowieka Roku? 
Tytuł Człowieka Roku 2018 

jest dla mnie ogromnym wy-
różnieniem. Jest to dla mnie 
sygnał ze strony mieszkańców, 
że wierzą we mnie i zaufali mi. 
Mam w sobie mnóstwo energii 
i pozytywnego patrzenia 
w przyszłość, dzięki czemu 
wierzę, że uda mi się zrealizo-
wać zamierzone cele.  

Wcześniej był Pan radnym 
powiatu tomaszowskiego. 
Co zdecydowało o star-
cie w wyborach na wójta? 
Będąc radnym powia-

tu udało mi się skutecznie 
wnioskować i mieć wpływ 
na realizację ważnych inwe-
stycji. Mam wiele pomysłów, 
które chciałbym zrealizować 

i które mogłyby usprawnić 
warunki życia mieszkańców 
mojej gminy - gminy Będków. 
Największą motywacją 
do działania okazali się właś-
nie mieszkańcy, którzy prze-
konali mnie, że z moim upo-
rem jestem w stanie zrobić na-
prawdę wiele. 

Nad czym zatem będzie Pan 
pracował w tej kadencji?  
Działania w mojej gminie 

podjąłem niemal natychmiast. 
Znam potrzeby ludzi, sam je-
stem mieszkańcem tej gminy 
i wiem, co powinno być reali-
zowane. Podczas mojego urzę-
dowania od listopada 2018 ro-
ku udało nam się wykonać już 
drobne remonty w urzędzie, 
czy mnóstwo prac związanych 
z uporządkowaniem terenów 
gminnych, naprawiliśmy drogi 
dojazdowe do pól, zakupiliśmy 
piaskarkę do utrzymania dróg 
w terenie zimowym, a tak-
że wykonaliśmy projekty, by 
przebudować drogi na terenie 
naszej gminy. Uważam, że jest 
to bardzo dobry wynik w tak 
krótkim czasie.  

A co w najbliższych planach? 
Planuję przede wszystkim 

poprawić jakość naszych dróg 

i poboczy, wykonać remont 
szkoły, wybudować targowicę 
gminną. Większość z tych in-
westycji planuję wykonać 
przy pomocy środków zew-
nętrznych, bo budżet nie jest 
wystarczający na realizację 
wszystkich moich pomysłów. 
Planuję również zaktywizować 
dzieci i młodzież przez organi-
zację dodatkowych zajęć ta-

necznych, plastycznych, nauki 
gry na instrumentach muzycz-
nych oraz stworzyć grupę tea-
tralną. Uważam, że poprzez ta-
kie zajęcia dzieci będą miały 
możliwość lepszego rozwoju, 
poznawania swoich pasji i za-
interesowań. Istotnym jest dla 
mnie również wspieranie lo-
kalnej tradycji i kultury w każ-
dym przedziale wiekowym.W 

tym roku planuję rozpocząć 
prace drogowe związane z bu-
dową i remontem dróg oraz 
zmodernizować budynek 
Urzędu Gminy. 

Jak ocenia Pan rozwój gmi-
ny Będków? 
Wierzę, że gmina będzie się 

rozwijać z roku na rok coraz le-
piej i dynamiczniej. Od pierw-

szych dni podjąłem realne 
działania mające na celu zmia-
nę naszej gminy w każdym 
aspekcie. 

Jaki Pana zdaniem powinien 
być dobry samorządowiec? 
Moim zdaniem dobry sa-

morządowiec to przede 
wszystkim osoba, która dba 
o dobro mieszkańców, jest oso-
bą otwartą na propozycje oraz 
podejmuje skuteczne decyzje, 
aby w jak najlepszy sposób 
przyczynić się do poprawy ja-
kości życia małej społeczności 
lokalnej.  

Poza pracą ma Pan czas dla 
siebie, marzenia?  
  Najważniejsza jest dla 

mnie rodzina. Żona i córki bar-
dzo mnie wspierają i motywu-
ją do działania. To dzięki rodzi-
nie realizuję swoje cele, tak 
prywatne, jak i zawodowe. Lu-
bię aktywnie spędzać czas 
na świeżym powietrzu, podró-
żować, lubię zwierzęta - naj-
bardziej konie. Ze względu 
na brak czasu, nie mogę zreali-
zować wszystkich  pasji, na to 
przyjdzie jeszcze pora, teraz 
wszystko czego potrzebuję 
mam blisko siebie, czuję się 
spełnionym człowiekiem.¹

- Znam potrzeby ludzi, jestem mieszkańcem gminy i wiem, co powinno być realizowane - mówi wójt
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Biznes 
Wojciech Grzegorczyk 
w.grzegorczyk@polskapress.pl 

Rozmowa z Piotrem 
Misztalem, łódzkim przedsię-
biorcą, właścicielem firmy 
deweloperskiej CEM-MIX, lau-
reatem plebiscytu „Człowiek 
Roku” w kategorii Biznes.  

W jakich branżach działał 
Pan dotychczas? W czym 
się Pan specjalizuje? 
Od wielu lat prowadzę fir-

my budowlane. Lubię skon-
centrować się na jednej dzia-
łalności i robić to dobrze albo 
wcale. Pierwszą firmą była 
Inter Cement – producent ce-
mentu. Prowadziłem ją wiele 
lat, ale w końcu postanowi-
łem ją sprzedać i zająć się 
czymś bardziej spokojnym 
i mniej absorbującym. Posta-
wiłem na firmę 
deweloperską.  

Co zadecydowało o wybo-
rze akurat tej gałęzi bizne-
su? 
Czysty przypadek. Prze-

jeżdżałem ulicą i zobaczy-
łem przechylony znak infor-
mujący, że jest do sprzedania 
działka przy ulicy Hetmań-
skiej w Łodzi. Zadzwoniłem 
pod numer podany na znaku 
i umówiłem się z właścicie-
lem tego terenu, którym 
okazało się kilka uroczych 
starszych pań. Rozpoznały 
mnie i usiedliśmy do ro-
zmów na temat sprzedaży. 
Wynegocjowałem 2,5 milio-
na złotych. 

Od kilku lat mamy do czy-
nienia z boomem na rynku 
mieszkaniowym. Czy jest 
to trudna branża? Nie jest 
chyba łatwo przebić się 
na tym polu?  
W ciągu ostatnich dwóch 

lat nastąpił gwałtowny wy-
syp firm deweloperskich 
i ofert mieszkaniowych 
w naszym mieście. Znam 
wielu deweloperów, również 
takich, którzy jeszcze nie-
dawno zajmowali się czymś 
zupełnie innym. Uważam, że 
tu powtórzy się sytuacja, jak 
w przypadku aptek. W tej 
branży również mieliśmy ol-
brzymi rozrost, a potem wie-
le z nich upadło. Identycznie 
będzie z firmami deweloper-
skimi. Wytrzymają tylko ci, 
którzy są najmocniejsi finan-
sowo i którzy nie robią „z 
kredytów” ani ludzkich pie-
niędzy. Jeśli ktoś buduje 
za własne pieniądze, to mo-
że zaczekać, ewentualnie ob-
niżyć cenę. 

Skąd, według Pana, ta do-
bra passa na rynku miesz-
kaniowym? Jak utrzymać 
się wśród takiej konkuren-
cji?  
Przede wszystkim jest ol-

brzymie zainteresowanie 
i zapotrzebowanie. A ludzie 
chcą zarobić, bo niewątpli-
wie taki interes może przy-
nieść zyski. Niektórzy wybu-
dują dwa, trzy bloki i znikną 
z rynku, ponieważ to im wy-
starcza, a wtedy przejdą 
do innego biznesu. Problem 
pojawia się, gdy klienci będą 
chcieli udać się do firmy 
gwarancyjnej. Nie znajdą jej. 
Ważne jest, żeby być na ryn-
ku dłuższy czas i dawać gwa-
rancję dobrej jakości. U mnie 
jest zasadnicza różnica. Nie 
znajdzie się w Łodzi drugiej 
takiej firmy deweloperskiej, 
która nie byłaby spółką z o.o. 
czy inną spółką tego typu. 
Jestem firmą jednoosobową. 
Gdyby się cokolwiek zdarzy-
ło, to odpowiadam całym 
majątkiem. Nie będę chował 
się za spółkę założycielską, 
która ma np. 50 tys. zł 

i do takiej sumy można ją za-
skarżyć. Mnie można skarżyć 
do wielu milionów, ale nie 
obawiam się, ponieważ pro-
wadzę uczciwy biznes. 
Jednak wkrótce osiągniemy 
ten punkt kulminacyjny zain-
teresowania rynkiem miesz-
kaniowym.  

Co wtedy się wydarzy? 
Mieliśmy już do czynienia 

z takimi zamrożeniami 
w „budowlance”, choć wtedy 
nie było aż tak bogatej oferty. 
Najwięcej pracy będą mieli 
syndycy, którzy będą sprze-
dawali nieruchomości 
za koszty bankowe. Ludzie 
na tym skorzystają. Podob-
nie, jak w przypadku łódz-
kich loftów, kiedy syndycy 
sprzedawali te mieszkania 
po znacznie zaniżonych kwo-
tach. 
Niedługo będzie podobnie. 
Znów zostaną najmocniejsi 
i przez lata będzie to spokojny 
biznes. Nie będzie już takiego 
szaleństwa, a pozostali 
na rynku deweloperzy będą 
mogli budować wolniej i ceny 

materiałów budowlanych być 
może pójdą w dół, a – co 
za tym idzie – także ceny 
mieszkań. Wszystko skupia 
się na ostatnim ogniwie – 
kliencie.  

Pańska firma Cem-Mix zna-
komicie radzi sobie na ryn-
ku. Do inwestycji Mieszka-
nia Hetmańska i Osiedle 
Opolczyka, a także 
Opolczyka Residence 
i Opolczyka 26, dołączają 
kolejne – następny etap 
Mieszkania Hetmańska 
(trzy bloki) i Osiedle Het-
mańska Park, które utwo-
rzy jedenaście budynków 
czterorodzinnych. 
W ciągu stosunkowo krót-

kiego czasu sprzedałem w tej 
okolicy prawie tysiąc miesz-
kań. Według mnie to dobry 
rezultat. W sprzedaży są ko-
lejne lokale. Ruszyliśmy z bu-
dową tych budynków cztero-
rodzinnych. Czas pokaże, co 
przyniosą te dwie nowe inwe-
stycje na tym terenie. Moja 
oferta jest różnorodna – 
wśród inwestycji są 

apartamentowce, domki, bu-
dynki czterorodzinne. Każdy 
znajdzie coś dla siebie. 
Olechów to najlepsze miejsce 
do zamieszkania na terenie 
Łodzi. Jest tutaj świetny do-
jazd z centrum miasta, a po-
tem można ruszyć autostradą 
we wszystkie kierunki. Ale 
najważniejsze, że jest to bar-
dzo zielony teren. To właści-
wie ostatnia taka enklawa 
w granicach Łodzi. 

Czy firma Cem-Mix ma już 
plany na kolejne inwesty-
cje poza Olechowem?  
Moi architekci rysują już 

projekty inwestycji mieszka-
niowej, która miałaby poja-
wić się na rogu ulic Piotrkow-
skiej i Żwirki. Chciałbym 
na tej działce postawić trzy 
wieże o różnej wysokości. 
Trump ma jedną, Kaczyński 
miał mieć dwie, a ja będę 
miał trzy. 
Poza tym zamierzam 
na działce na rogu ulic Piot-
rkowskiej i Piłsudskiego wy-
budować hotel cztero-
gwiazdkowy. Mam nadzieję, 

że nikt nie będzie utrudniał 
tego przedsięwzięcia. Bardzo 
liczę na pomoc firmy Veolia, 
która będzie niezbędna 
przy przełożeniu linii cie-
płowniczych poza działkę. 
Na wiosnę przyszłego roku 
chciałbym ruszyć z budową 
hotelu. 

A nie obawia się Pan kon-
kurencji? Tuż obok powsta-
je ekskluzywny hotel. 
Nie boję się konkurencji, 

ponieważ jeśli coś robię, to 
robię to porządnie. Lubię ry-
walizację, ale wiem, że zrobię 
to lepiej. Może nie przysporzy 
mi to przyjaciół, ale przynaj-
mniej będę miał dużo lepszy 
hotel niż inne o tym samym 
standardzie. To będzie naj-
wyższa liga. Hotel to nie tylko 
miejsce do spania. Tu się mu-
si coś dziać. Hotel powinien 
tętnić życiem. A ludzie muszą 
się czuć w nim, jak u siebie 
w domu – a może nawet le-
piej. 
W tym roku kupiłem również 
dwie kamienice czynszowe 
przy ul. Piotrkowskiej. Wyda-
łem na nie prawie 20 mln zło-
tych. Mam taką zasadę, że nie 
biorę kredytów. Obie są już 
wynajęte – zarabiają bez mo-
jego udziału. To tak zwany 
gotowy biznes. 
Ale teraz działam już na spo-
kojnie, krok po kroku. Nie 
muszę się z niczym spieszyć 
i nikomu już czegokolwiek 
udowadniać. Nie muszę mieć 
śmigłowców, helikopterów 
ani ekskluzywnych samocho-
dów. Wszystko mogę mieć, 
ale nie jest mi to już potrzeb-
ne do życia. Zdrowie jest naj-
ważniejsze. 

Jakim jeszcze gałęziom 
wróży pan sukces? Na jaki 
biznes jest zapotrzebowa-
nie w Łodzi? 
Mniej istotne, jaka to bę-

dzie gałąź biznesu. Najważ-
niejsze, żeby do Łodzi wpro-
wadzało się więcej firm pro-
dukcyjnych, a nie firm maga-
zynowych. Zupełnie inaczej 
zarządzałbym naszym mia-
stem. Mógłbym się założyć 
o wszystkie pieniądze, że 
za dwa lata Łódź byłaby nie 
do poznania. Jest w tym 
mieście potencjał, ale nadal 
jest zacofane w stosunku 
do innych ośrodków. 

Czym jest dla Pana wyróż-
nienie w plebiscycie „Czło-
wiek Roku”,organizowa-
nym przez „Dziennik 
Łódzk”? 
To bardzo miłe. Cieszę 

się, że ktoś docenił, że chcę 
coś zrobić dla tego miasta i to 
robię. Chciałbym, żeby w Ło-
dzi działo się lepiej – nie 
na zasadzie, że gonimy War-
szawę czy Kraków, ale żeby 
to one goniły Łódź. Nie rób-
my czegoś, co jest już zrobio-
ne gdzie indziej. Zróbmy coś 
jako pierwsi w kraju. Nie sta-
wiamy na nowość – tego tu-
taj brakuje. ¹

Piotr Misztal lubi rywalizację, ale ostatecznie ma pewność, że zrobi  dany biznes lepiej niż inni
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Teraz działam już 
na spokojnie, krok 
po kroku. Nie muszę się 
z niczym spieszyć 
i nikomu już 
czegokolwiek 
udowadniać

Nie boję się konkurencji  
– jeśli coś robię, to robię 
to porządnie 
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Jak biznes, to tylko ze swoją rodziną
Biznes  
Adam Kieruzel 
a.kieruzel@dzienniklodzki.pl 

Rozmowa z Anną Olejniczak, 
przedsiębiorcą, właścicielką 
Szkół Języków Obcych 
Interlogos, zaocznych szkół dla 
dorosłych, a także przedszkola 
i żłobka “Kraina Malucha” .  

Jakie odczucia towarzyszyły 
pani dowiadując się o tym, 
że zajęła pani trzecie miejsce 
w województwie łódzkim 
w plebiscycie “Dziennika 
Łódzkiego” Człowiek Roku 
2018 w kategorii Biznes? 
Jestem bardzo zachwycona 

i zadowolona tym bardziej, że 
we wrześniu mija 30 lat dzia-
łalności mojej firmy Interlogos. 
Odbieram to jako nagrodę 
za długoletnie prowadzenie 
firmy mimo zmieniających się 
na przestrzeni lat praw i prze-
pisów. Firma ciągle się rozwija 
i reaguje na wszelkie przemia-
ny, których w edukacji i gospo-
darce na pewno nie brakuje. 
Cieszę się ogromnie, że odda-
no na mnie aż 1104 głosy. Je-
stem wdzięczna tym, którzy 
przyczynili się do osiągnięcia 
tego bardzo dobrego wyniku. 
Dziękuję mojej rodzinie, ucz-
niom, przyjaciołom i znajo-

mym. Jestem bardzo szczęśli-
wa, ponieważ kiedy dowie-
działam się o tej nominacji, to 
podchodziłam do głosowania 
bardzo sceptycznie, ponieważ 
uznałam, że nikomu w tych 
czasach nie będzie się chciało 
na mnie głosować, ale okazało 
się inaczej i to jest bardzo fajna 
niespodzianka. 

Dało się odcczuć wsparcie ze 
strony najbliższych, kiedy 
trwała walka na głosy?  
Powiem szczerze, że reak-

cja była natychmiastowa. Za-
raz po całym fakcie zostałam 
dosłownie zasypana lawiną 
wiadomości z gratulacjami. 
Dzwonili do mnie członkowie 
rodziny, przyjaciele, ucznio-
wie, a niekiedy już sama nie 
wiedziałam kto mi gratuluje. 
W przeciągu tych wielu lat wy-
kształciłam kilkanaście tysięcy 
uczniów za pomocą różnego 
rodzaju kursów, czy szkół poli-
cealnych. 

Wiemy, że biznes, którym 
się pani zajmuje jest coraz 
częściej nazywany bizne-
sem rodzinnym. To prawda?  
Od pewnego czasu wraz 

z mężem i dziećmi prowadzi-
my kształcenie unijne, czyli 
wykorzystujemy środki unijne 

w Polsce do przeprowadzania 
kursów, czy to językowych, 
komputerowych albo kursów, 
które mają pozwolić podjąć 
pracę zawodową w danym re-
jonie. I dzięki temu, że w bi-
znes są także zaangażowane 
dzieci staliśmy się firmą ro-
dzinną. 

Jakie są przyszłościowe pla-
ny firmy, którą pani prowa-
dzi? 
Cóż nam pozostaje. Dalszy 

rozwój i tylko rozwój, ale jako 
firmy rodzinnej wraz z mężem 
i dwoma córkami. Jedna z có-
rek zajmuje się szkołą języków 
obcych, a druga żłobkiem 
i przedszkolem. Zajęć jest bar-
dzo dużo, bo mamy jeszcze 
wcześniej wspominane projek-
ty unijne prowadzone w całej 
Polsce. W związku z tym po-
trzebujemy pomocy i cieszy-
my się, że po studiach córki 
wróciły do Bełchatowa i zde-
cydowały się z nami podtrzy-
mywać rodzinną tradycję. 

Można śmiało stwierdzić, że 
wsparcia ze strony rodziny 
nie brakuje? 
Jestem bardzo zadowolona 

z tego, że czuć to wsparcie 
z każdej strony. To niesamowi-
cie motywuje do dalszej, jesz-

cze cięższej pracy, która ma 
przynieść bardzo dobre efekty. 
To, że firma mimo tylu lat 
i zmian na rynku nie zaginęła 
to już jest duży sukces. Trzeba 
być po prostu cały czas na bie-
żąco. My tworzymy przed sobą 
kolejne cele i plany do których 
realizacji przez cały czas dąży-
my. 

Można się więc pokusić o ta-
kie stwierdzenie, że biznes, 
który pani zapoczątkowała 
30 lat temu, to biznes ro-
dzinny na kolejne lata? 
Dokładnie tak. Chciałabym 

się jeszcze pochwalić nie tylko 
mężem i córkami, ale również 
moim synem, który z racji, że 
przez całe życie był związany 
z tenisem ziemnym jako spor-
towiec, a aktualnie jest komen-
tatorem sportowym, jest cał-
kowicie pochłonięty swoją 
pracą i nie ma zbyt wiele czasu 
na pomoc bezpośrednią, ale 
muszę przyznać, że zdalnie 
bardzo chętnie i często nam 
pomaga w działaniach. Na ra-
zie jesteśmy my, ale przyszłoś-
ciowo już myślimy o tym, że 
tradycję będą kontynunować 
wnukowie, bo jest ich aż czwo-
ro więc będzie miał kto tym te-
matem się zająć. 
Rozmawiał: Adam Kieruzel ¹

Anna Olejniczak to założycielka pierwszej w Bełchatowie 
szkoły języków obcych, którą prowadzi do dziś
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Każdy klient musi być zadowolony
Biznes 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Rozmowa z Jolantą Nowa-
kowską, prezesem Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego No-
wakowski w Dąbrowie, laure-
atką pierwszego miejsca 
w powiecie opoczyńskim 
 i drugiego miejsca w woje-
wództwie łódzkim w katego-
rii biznes.  

Długo prowadzi Pani  swój 
biznes? Dlaczego właśnie 
zakłady mięsne? 
Kiedy sześć lat po tran-

sformacji ustrojowej upadło 
wiele zakładów produkcyj-
nych, zastanawialiśmy się, 
co dalej. Po naradzie z moim 
mężem, Grzegorzem, zdecy-
dowaliśmy, że otworzymy 
ubojnię. I tak, w 1995 roku 
powstał Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego Nowakow-
ski. Dzięki dobrej organizacji 
pracy i pomysłowości moje-
go męża, wsparciu moim 
oraz pracowników, firma 
stale poszerzała swoją dzia-
łalność. Wystarczył tylko 
rok od jej uruchomienia, by 
rozpoczęto produkcję węd-
lin na bazie tradycyjnych 

polskich receptur. Od po-
czątku postawiliśmy sobie 
dużą poprzeczkę, by usaty-
sfakcjonować naszych klien-
tów oraz kontrahentów i po-
zyskać nowe rynki zbytu. 
Wysoka jakość naszych pro-
duktów, to dewiza, jaką kie-
rujemy się do dzisiaj. Nieste-
ty, w lutym ubiegłego roku 
mój mąż zmarł i do dziś 

działalność prowadzę 
wspólnie z córkami oraz ich 
mężami.  

Pani produkty otrzyma-
ły niedawno najwyższe 
uznanie w 50. konkursie 
„Produkty najwyższej ja-
kości w przemyśle mięs-
nym jesień 2018”. To duży 
sukces. 

Duże zaangażowanie mo-
jej rodziny i pracowników 
sprawia, że nasze produkty 
podbijają polskie stoły. Pro-
dukcja opiera się wyłącznie 
na sprawdzonych już, trady-
cyjnych technologiach, któ-
re bazują na staropolskich 
recepturach. Obecnie w na-
szej ofercie jest aż 50 rodza-
jów mięs, ponad 150 wybor-

nych, smacznych kiełbas, 
wędzonek i wędlin. Nasz za-
kład może m.in. poszczycić 
się zdobyciem w 2006 roku 
godła promocyjnego Teraz 
Polska. Jesteśmy też przed-
siębiorstwem Fair Play.   

Jakie cechy powinien 
mieć przedsiębiorca, by 
jego biznes stale się roz-
wijał?   
Moje produkty, mięso 

i wędliny, są sprzedawane 
klientom i kontrahentom, 
a kontakt z nimi, to podsta-
wa biznesu. I z tego wynika 
ważna cecha, jaką jest umie-
jętność budowania relacji 
z klientem oraz odpowied-
nia komunikacja sprzedaw-
cy z klientem. Wytrwałość 
i wysiłek, to podstawa suk-
cesu. Jeśli przedsiębiorca 
chce osiągnąć powodzenie 
w biznesie, to musi się liczyć 
z ciężką pracą. Korzystając 
z kursów, szkoleń, a także 
wyciągając wnioski z włas-
nych doświadczeń, prowa-
dząc firmę z rodziną, można 
skutecznie kształtować ce-
chy przydatne człowiekowi 
sukcesu. Być przedsiębiorcą, 
to dokładnie „przedsięw-
ziąć” pewne trudne działa-

nia, a to oznacza koniecz-
ność ciągłego doskonalenia. 
Każdy klient musi być zado-
wolony, bo tak naprawdę on 
jest najważniejszy.   

Jak się prowadzi własny 
biznes w Polsce?  
Moim zdaniem, prowa-

dzenie działalności w Polsce 
jest trudne. Wiąże się to 
z wieloma obowiązkami, 
o których musi pamiętać 
każdy przedsiębiorca. Nie-
dopełnienie ich może ozna-
czać określone konsekwen-
cje, ale na szczęście można 
ich uniknąć.  

A co jest największą trud-
nością? 
Prowadząc biznes jestem 

też zmuszona do wielu dzia-
łań, które odwracają uwagę 
od sedna mojej działalności. 
Papierologia, obciążenia fi-
skalne, interpretacje prawa  
na niekorzyść firm – to tylko 
niektóre z zarzutów rzuca-
nych na forum publicznym. 
W Polsce brakuje liberalnego 
podejścia i gruntownej refor-
my dla prowadzenia biznesu, 
zarówno przez nas, jak i mło-
dych ludzi.  
¹

Jolanta Nowakowska swoje przedsiębiorstwo prowadzi od 1995 r., od roku pomaga jej rodzina
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Apeluje: Pozwólcie wszystkim 
dzieciom uczyć się w szkole
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Dorota Domienik 
dziennik@dziennik.lodz.pl 

Monika Mamulska do plebiscy-
tu Człowiek Roku 2018 została 
nominowana za wspieranie 
edukacji integracyjnej i aktywi-
zacji zawodowej uczniów za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym.  

Jest autorką apelu „Pozwólcie 
wszystkim dzieciom uczyć się 
w szkole”, pod którym do dzi-
siaj podpisało się ponad 100 tys. 
osób w całym kraju. Petycję po-
parli m.in. Lech Wałęsa, Lidia 
i Jerzy Owsiakowie, Krystyna 
Janda i Maja Komorowska. Na-
pisała wiele artykułów wspiera-
jących kampanię na rzecz wy-
równywania szans w edukacji. 
Stworzyła projekt wspierający 
doradztwo zawodowe w nau-
czaniu integracyjnym Praco-
dawcy Gimnazjalistom, za który 
została nominowana do na-
grody Prezydenta Miasta Łodzi 
– Łódzkie Łabędzie 2014  jako 
pracodawca kreujący i wspiera-
jący edukację.  Włada biegle ję-
zykiem angielskim, francuskim, 

niemieckim i rosyjskim. Zawo-
dowo spełnia się jako przedsię-
biorca i współwłaściciel Biura 
Tłumaczeń Specjalistycznych 
ArcusLink. Za stworzenie inno-
wacyjnej usługi Tłumaczenia 
na poczcie zwiększającej dostęp 
do specjalistycznych usług oso-
bom zagrożonym wyklucze-
niem cyfrowym w całym kraju 
została nagrodzona E-Gazelami 
Pulsu Biznesu w 2014, 2015, 

2017 i 2018 roku. W 2014 roku 
otrzymała nominację do Na-
grody Gospodarczej Wojewódz-
twa Łódzkiego. Jako Partner 
w programie Młodzi w Łodzi, 
od 5 lat oferuje staże wakacyjne 
łódzkim studentom, a jako Part-
ner wspierający British Alumni 
Society promuje program sty-
pendialny dla licealistów z Pol-
ski pragnących kontynuować 
naukę w Wielkiej Brytanii.

Monika Mamulska zbiera laury m.in. za pomoc osobom 
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
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Nietuzinkowy Nick 
promuje polską kulturę
Kultura 
Dorota Domienik 
dziennik@dziennik.lodz.pl 

Nick Sinckler – laureat plebi-
scytu Człowiek Roku 2018 
w kategorii Kultura. 

Nick Sinckler, amerykański pio-
senkarz, w plebiscycie „Dzien-
nika Łódzkiego” Człowiek Roku 
2018 otrzymał nominację za po-
zytywność, nietuzinkowość, za-
angażowanie w promocję pol-
skiej kultury wśród obcokrajow-
ców i działalność charytatywną.  

Nick Sinckler urodził się 
w Nowym Jorku. To tam rozpo-
częła się jego artystyczna przy-
goda i miał  okazję współpraco-
wać z twórcami muzyki soul 
oraz r’n’b – Ari Gold, Paradise 
czy Adamem Josephem.  

Po kilkuletniej podróży 
po Europie, w 2007 roku prze-
prowadził się do Polski, a rok 
później dostał się do programu 
„Fabryka Gwiazd”, w którym 
zakwalifikował się do finału.  
Po programie wydał singiel Feel 
This Love. Jego głos słyszymy 
także w intro do programu The 
Voice of Poland czy Surprise 
Surprise.  

Nick Sinckler nie tylko tworzy 
muzykę, ale współuczestniczy 
w wielu projektach artystycz-
nych. Współpracował m.in. 
z Kayah, Natalią Kukulska, T-
Love, Wet Fingers, MacLaro i Dj 
Inox. Z tym ostatnim nagrał mu-
zyczne hity I Like You, LightUp 
The Night i I’m on my way. Rok 
temu odbyła się premiera debiu-
tanckiego albumu 11x11 nagra-
nego w całości w języku polskim. 

Na płycie gościnnie zaśpiewała 
Natalia Kukulska. 

Od września Nick zasiada 
w jury polskiej edycji programu 
„Śpiewajmy razem. All 
together ”. Poza muzyką czyn-
nie angażuje się w działalność 
charytatywną, wspiera m.in. 
pacjentów łódzkich hospicjów 
i grupę Amstaffteam, która po-
maga podopiecznym łódzkiego 
schroniska znaleźć nowe domy.

Nick Sinckler nie tylko tworzy muzykę, ale współuczestniczy 
w wielu projektach artystycznych. Współpracował m.in. z Kayah
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Za zdobycie największej  
liczby głosów w wyborach
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
MarekNiedźwiecki 
niedzwiecki@dzienniklodzki.pl 

Joanna Skrzydlewska – nomi-
nacja za najlepszy wynik 
w wyborach do Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego (56 836 
głosów)  

Kochani, kandyduję! – ogła-
sza wszem i wobec Joanna 
Skrzydlewska. Ale ten okrzyk nie 
dotyczy już startu w plebiscycie 
Dziennika Łódzkiego „Człowiek 
Roku 2018”, gdzie w kategorii 
„Samorządność i społeczność lo-
kalna” drugi raz z rzędu zajęła 
pierwsze miejsce. Tym razem 
została doceniona przez czytel-
ników za zdobycie największej 
liczby głosów w ubiegłorocz-
nych wyborach samorządo-
wych.  

Przypomnienie „Kochani, 
kandyduję!” – zamieszczone 
na stronie internetowej joanna 
skrzydlewska.pl – dotyczy już 
kolejnego etapu w życiu Pani Jo-
anny – startu w majowych wybo-
rach do Parlamentu Europej-
skiego. Startuje po raz trzeci (raz 
wygrywając, raz przegrywając), 
przypominając: „Jestem liderką 

Platformy Obywatelskiej na liś-
cie Koalicji Europejskiej. Razem 
wygramy, zatrzymamy populi-
stów i przeciwników zjednoczo-
nej Europy” i nawołując  
– „Chodźcie ze mną na wybory!”.  

Na równi z zaangażowaniem 
w wybory europejskie, jako dy-
rektor Biura ds. rewitalizacji 
Urzędu Miasta Łodzi zaangażo-
wana jest w rewitalizację ulicy 
Wschodniej czy remont parku 
Moniuszki, przypominając, że 

„według Unii Europejskiej nasze 
miasto jest wzorem dla europej-
skich metropolii w zakresie rewi-
talizacji. Łódź otrzymała dotację, 
której celem jest tworzenie roz-
wiązań rewitalizacyjnych dla in-
nych miast”. 

Honorowo pełni funkcję pre-
zesa Klubu Żużlowego Orzeł 
Łódź, zasiadając regularnie 
na trybunach nowego stadionu. 
Lubi także siatkówkę  i tenis, am-
bitne kino i podróże.  

– Nasze miasto jest wzorem dla europejskich metropolii 
w zakresie rewitalizacji – twierdzi Joanna Skrzydlewska 
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Lubię rywalizację, ale wiem, 
że zrobię ten biznes lepiej 
Biznes 
Wojciech Grzegorczyk 
w.grzegorczyk@polskapress.pl 

Piotr Misztal - nominacja za  
rozwój inwestycji budowla-
nych w Łodzi, m.in. za rozbu-
dowę osiedli na Olechowie. 
(3497 głosów)   

Lubi skoncentrować się 
na jednej działalności i robić to 
dobrze albo wcale. Przez wiele 
lat prowadził firmę Inter Ce-
ment, produkującą materiały 
budowlane. Choć czasem przy-
pomina się na gruncie politycz-
nym (w ubiegłym roku ponow-
nie kandydował na prezydenta 
Łodzi), to od prawie dekady 
znany jest głównie z działal-
ności w branży deweloperskiej. 

Piotr Misztal jest właścicie-
lem firmy Cem-Mix, która 
działa prężnie na Olechowie. 
W ciągu krótkiego czasu sprze-
dał tu niemal tysiąc mieszkań 
i stworzył kompleks handlowo-
usługowy Galeria Hetmańska. 
Nic dziwnego, że oferta przy al. 
Hetmańskiej wciąż się posze-
rza. Aktualnie wśród nowych 
inwestycji na tym terenie znaj-
duje się kolejny etap Mieszka-
nia Hetmańska (trzy budynki 

przy ul. Maksa Bauma, w któ-
rych zaprojektowano niemal 
90 mieszkań) oraz Osiedle Het-
mańska Park (kompleks 11 bu-
dynków czterorodzinnych). 

Stawia przede wszystkim 
na różnorodność swojej oferty 
(w sprzedaży są apartamenty, 
domki, budynki czterodzinne) 
i na bogactwo terenów zielo-
nych wokół. 

W planach ma jeszcze posta-
wienie hotelu na skrzyżowaniu 

ulic Piotrkowskiej i Piłsud-
skiego, natomiast na skrzyżo-
waniu Piotrkowska-Żwirki 
przymierza się do nowej inwe-
stycji mieszkaniowej w formie 
trzech wież.  

Ale teraz działa już bez po-
śpiechu. Okres, w którym mu-
siał „gonić” i coś udowadniać, 
jak sam mówi, ma już za sobą. 
Ostatecznie i tak wie, że biznes, 
za który się weźmie, zrobi lepiej 
niż konkurencja.

Piotr Misztal stawia przede wszystkim na różnorodność 
swojej oferty deweloperskiej
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Kobieta skarb, bo tak mogą 
o niej mówić potrzebujący
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Adam Kieruzel 
a.kieruzel@dzienniklodzki.pl 

Lidia Szymańska to kobieta 
orkiestra, bo tak śmiało moż-
na nazwać kobietę, która dba 
o osoby potrzebujące, a co 
więcej, potrafi im zapewnić 
dawkę porządnego relaksu. 

Różnego rodzaju wycieczki, któ-
rych najczęściej organizatorem 
jest pani Lidia Szymańska naj-
częściej kierują się nad polskie 
morze, bo tam latem odpoczy-
wają dzieci, którym pomaga pani 
Lidia. 

- Moja pomoc jest bezintere-
sowna. Robię to bo lubię poma-
gać innym - wyznaje pani Szy-
mańska. 

Działaczka społeczna zo-
stała nominowana do plebi-
scytu Człowiek Roku 2018 
w kategorii Działalność Spo-
łeczna i Charytatywna za po-
dejmowanie działań Domu 
Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej 
i organizację jubileuszu pla-
cówki, w którym udział wzięła 
pierwsza dama RP, Agata Korn-
hauser-Duda 

Pani Lidia w konkursie wo-
jewódzkim zajęła dopiero odle-
głą 15. lokatę z sumą 229 gło-
sów, ale jak sama podkreśla tu 
nie chodzi o wynik, bo to tylko 
dodatek do całej nauki i za-
bawy. 

- Najważniejsze jest to co ro-
bimy na co dzień i jakie działa-
nia podejmujemy, aby coś ulep-
szyć lub zmienić - wyznaje Li-
dia Szymańska. 

Od pewnego czasu dzia-
łaczka społeczna jest także 
radną Rady Powiatu, co powo-
duje, że pani Szymańskiej obo-
wiązków nie ubywa, a wręcz 
przeciwnie. Jest ich coraz wię-
cej, ale bełchatowianka daje so-
bie z tym wszystkim radę, bo 
jak sama wyznaje, będzie po-
magać ludziom, którzy tego po-
trzebują, dopóki jej zdrowie 
na to pozwoli. ¹

Lidia Szymańska od wielu lat jest rozpoznawana w regionie 
dzięki pomocy niesionej potrzebującym w każdym wieku
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Muzyka to moja pasja. Lubię 
śpiewać i być na scenie
Kultura 
Magda Buchalska-Frysz 
m.buchalska@dziennik.lodz.pl 

Paweł Bauer, animator kultu-
ry w Centrum Kultury i Sportu 
Gminy Bełchatów. W plebiscy-
cie nominowany za  uświet-
nianie wydarzeń kulturalnych 
oraz animację społeczno-kul-
turalną na terenie miasta 
i gminy Bełchatów. 

Muzyka i  występy na  scenie to 
właśnie to, co lubi robić najbar-
dziej. A że jest w tym świetny,  
często jest na tę scenę zapra-
szany.   

Paweł Bauer, czasami 
znany jako Gacek Giecek (ma-
skotka Centrum Kultury 
w Zdzieszuli-cach Dolnych, 
gdzie pracuje), jest od dłuż-
szego czasu postacią rozpo-
znawalną nie tylko w muzycz-
nym środowisku lokalnym. 
A to za sprawą niesamowitego 
głosu,  którym uświetnia wiele 
imprez i spotkań okolicznoś-
ciowych w mieście i powiecie. 
Pozytywne usposobienie 
w połączeniu z talentem, który 
posiada, sprawia, że jest posta-
cią chętnie widzianą na róż-

nego rodzaju wydarzeniach. 
A że muzyka to jego pasja, nie 
odmawia. – Śpiewanie ułatwia 
mi życie – mówi. – Lubię to ro-
bić, lubię być na scenie.  

Z muzyką jest związany 
od lat, choć – jak mówi – nie-
stety nie pisze, nie tworzy, nie 
jest kompozytorem. Kilka lat 
temu można było zobaczyć go 
w TVP w programie „Bitwa 
na głosy”, w ekipie Michała 

Wiśniewskiego. - To była miła, 
fajna, ale krótka przygoda - 
wspomina.   

Niewykluczone, że powtór-
nie zobaczymy go w którymś 
z telewizyjnych show, bo nie 
kryje, że próbuje swoich sił.   

Na razie ma swoje marzenia, 
plany i pracę w  Centrum Kul-
tury w Zdzieszulicach Dolnych, 
w którą wkłada dużo zaangażo-
wania.

Paweł Bauer to postać nieodłącznie kojarzona  z muzyką. Często 
występuje na różnego rodzaju imprezach w mieście i powiecie
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Dobro mieszkańców jest 
dla mnie bardzo ważne
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Adam Kieruzel 
a.kieruzel@dzienniklodzki.pl 

Katarzyna Rzepkowska, to 
sołtys Brzezia i od niedawna 
radna gminy Szczerców, która 
na pierwszym miejscu stawia 
sobie mieszkańców i ich do-
bro. 

Sołtys została nominowana 
do plebiscytu Człowiek Roku 
2018 w kategorii Samorządność 
i Społeczność Lokalna za organi-
zację sąsiedzkiej straży, mającej 
przeciwdziałać pladze włamań 
w okolicach sołectwa Brzezie 
oraz akcję mikołajkową, dzięki 
której dzieci z terenu sołectwa 
otrzymują upominki. 

Pani Rzepkowska jest bar-
dzo wdzięczna mieszkańcom 
sołectwa za okazane wsparcie 
w trakcie głosowania, ale także 
poza nim. Warto zwrócić uwa-
gę, że na co dzień bardzo często 
sołtys Brzezia spotyka się z wie-
loma pochwałami dotyczącymi 
działań prowadzonych przez 
nią na terenie miejscowości. 

Dokładnie 1 kwietnia pani 
Katarzyna Rzepkowska została  
wybrana sołtysem Brzezia na 

kolejną, drugą już kadencję 
na tym stanowisku. 

Ponadto od kilku miesięcy 
Rzepkowska jest radną gminy 
Szczerców, a to w wielu sytua-
cjach ułatwia współpracę na li-
nii sołectwa i gminnych rad-
nych. 

Zajmując trzecie miejsce 
Rzepkowska uzbierała 1382 
głosy, a to o czterdzieści więcej 
niż marszałek województwa 
łódzkiego Grzegorz Schreiber. 

Wygrała Joanna Skrzydlewska 
na której działania zapatruje się 
Rzepkowska. 

Mówiąc o planach na przy-
szłość sołtys Brzezia nie chce 
zdradzać więcej szczegółów, 
ale nie ukrywa, że ma pewien 
ciekawy pomysł i plan, którego 
realizacja może potrwać nieco 
dłużej. Bardzo ważne są rów-
nież drogi i oświetlenie, które 
udało się w ostatnie cztery lata 
wykonać. ¹

Katarzyna Rzepkowska twierdzi, że bezpośrednia rozmowa 
potrafi jeszcze bardziej zintegrować wszystkich mieszkańców
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To wyróżnienie jest dla 
mnie dużą niespodzianką
Biznes 
Adam Kieruzel 
a.kieruzel@dzienniklodzki.pl 

Anna Olejniczak, to przedsię-
biorca, właścicielka Szkoły Ję-
zyków Obcych “Interlogos”, 
zaocznych szkół dla dorosłych 
oraz żłobka i przedszkola 
“Kraina Malucha”.  

Pani Anna do plebiscytu Czło-
wiek Roku 2018 w kategorii Bi-
znes została nominowana za 
tworzenie i prężne prowadzenie 
biznesu branży edukacyjnej 
w Bełchatowie, a także za reali-
zacją projektów unijnych na te-
renie całej Polski. 

Co ciekawe w tym roku 
Anna Olejniczak świętuje 30-le-
cie istnienia firmy, która jak 
sama podkreśla przez cały czas 
się rozwija i stwarza nowe moż-
liwości, a co najważniejsze jest 
firmą rodzinną. 

- Jestem bardzo zadowolona 
z tego, że moje obie córki wró-
ciły po studiach do Bełchatowa 
i chcą mnie i mojego męża 
wspomagać w prowadzeniu 
tego biznesu - wyznaje Anna 
Olejniczak. - Mam również sy-
na, który jest komentatorem 
sportowym, ale mimo wszys-

tko, że jest niemalże przez cały 
czas w rozjazdach, to i tak w 
miarę swoich możliwości stara 
się nas wspierać - dodaje przed-
siębiorca. 

Olejniczak na trzecim miej-
scu znalazła się z sumą 1104 
głosów i przewagą ponad dwu-
stu głosów nad czwartą pozy-
cją. 

Wiele osób może uznać, że 
prowadzenie swojego biznesu, 
to bardzo prosta sprawa, ale  to 

nieprawda. Firma pani Anny 
przez cały czas prężnie się roz-
wija, a sama założycielka dba 
o każdy, nawet najmniejszy 
szczegół. Ponadto prowadzenie 
biznesu w branży edukacyjnej 
powoduje, że przez cały czas 
trzeba iść w zgodzie z nowoś-
ciami, które są wprowadzane 
oraz dbać o to, aby firma oczy-
wiście z biegiem czasu stała się 
liderem na lokalnym rynku. 
¹

Anna Olejniczak w tym roku świętuje 30-lecie istnienia firmy, 
która z czasem stała się biznesem rodzinnym
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Trenowaniu hokeistek 
podporządkowała życie
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Karolina Brózda 
k.brozda@express.lodz.pl 

Małgorzata Polewczak z tre-
nowanymi przez siebie dziew-
czętami z KS Hokej Start Brze-
ziny 14 razy zdobyła tytuł Mi-
strza Polski. 

57- letnia trenerka  (jak mó-
wią do niej podopieczne) z ho-
kejem na trawie spotkała się 
już w szkole podstawowej. 
Miała możliwość uprawiania 
różnych sportów, jednak goni-
twa z laską w dłoni za małą pi-
łeczką sprawiła, że hokej 
na trawie stał się dla niej naj-
ważniejszą dyscypliną. W 1980 
roku jako zawodniczka kadry 
narodowej brała udział w olim-
piadzie w Moskwie. Reprezen-
tując Polskę, zdobyła VI miej-
sce.  

W Brzezinach mieszka 
od trzydziestu lat. Trafiła tu jako 
szkoleniowiec drużyny Mroga 
Brzeziny. Później była trenerką 
w BKS Start Brzeziny. W 2008 
roku utworzyła własny klub ho-
keja na trawie o nazwie  KS Ho-
kej Start Brzeziny.  

Małgorzata Polewczak ma 
koncie czternastokrotne zdoby-
cie tytułu Mistrza Polski w ho-
keju na trawie. Uważa, że prowa-
dzenie przez tyle lat drużyny 
hokeistek jest jej wielkim sukce-
sem.  

Praca w klubie to zajęcie spo-
łeczne, nie sposób się z niego 
utrzymać, pracując czasami na-
wet po dwadzieścia godzin 
na dobę. Trenowaniu hokeistek 

Małgorzata Polewczak podpo-
rządkowała życie całej swojej ro-
dziny. Jest matką 29-letniej 
Pauliny, nauczycielki w szkole, 
trenerki w klubie i zawodniczki 
drużyny seniorek w Hamburgu, 
oraz 21- letniej Moniki, studentki 
fizjoterapii w Poznaniu.  

Mąż Mieczysław nie gra 
w hokeja (kiedyś kopał piłkę 
w klubie Relaks Brzeziny), ale ki-
bicuje i mocno wspiera żonę.

Małgorzata Polewczak jest chyba najsłynniejszą brzezińską 
trenerką.
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Szkoła jest moim drugim 
domem, kocham tę pracę
Kultura 
Karolina Brózda 
k.brozda@express.lodz.pl 

Zbigniew Zieliński, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Brzezinach, wygrał w na-
szym plebiscycie już po raz 
drugi. 

Zbigniew Zieliński ma 53 lata 
i od 32 lat jest nauczycielem wy-
chowania fizycznego. Ukończył 
Akademię Wychowania Fizycz-
nego w Białej Podlaskiej.  W 2001 
roku został dyrektorem Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brzezinach 
i od tego dnia „Jedynka” jest jego 
drugim domem.  

Przedwojenny budynek prze-
szedł kapitalny remont, stając się 
bardziej kolorowym i przyja-
znym uczniom. Teren wokół 
szkoły się zazielenił, powstał też 
kompleks boisk sportowych Or-
lik 2012, plac zabaw dla najmłod-
szych,  a po wygranym głosowa-
niu w budżecie obywatelskim 
miasteczko ruchu drogowego. 
Dyrektor Zieliński od 10 lat pod-
trzymuje tradycję miejską, czyli 
bogusy. We wtorek  poprzedza-
jący środę popielcową ucznio-
wie, pracownicy i nauczyciele 

przebierają się. Od kilku lat 
w szkole jest też organizowane 
Święto Rodziny połączone z wiel-
kim grillowaniem. Dyrektor za-
prasza również co roku na Mię-
dzyszkolny Konkurs Recytator-
ski pn. „Cztery pory roku”.  

Za sprawą Zbigniewa Zieliń-
skiego został zmieniony patron 
szkoły: z Wincentego Matuszew-
skiego na króla Kazimierza Wiel-
kiego. Od tej pory szkoła ma 

nowy sztandar oraz organizuje 
imprezy związane ze świętem 
nowego patrona. Wspólnie z dy-
rektorem Muzeum Regional-
nego dyrektor Zieliński powołał 
Akademię Muzealną, w której 
uczniowie „Jedynki” poznają hi-
storię i tradycję swojej małej oj-
czyzny. Za propagowanie sportu 
został odznaczony Medalem Re-
gionalnej Rady Olimpijskiej 
w Łodzi.

Zbigniew Zieliński w 2001 r. został dyrektorem SP nr 1 
w Brzezinach i od tego dnia „Jedynka” jest jego drugim domem
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Moim marzeniem jest 
ciągły rozwój Brzezin
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Karolina Brózda 
k.brozda@express.lodz.pl 

Ilona Skipor, zanim została 
burmistrzem Brzezin, była za-
rządcą nieruchomości i znała 
potrzeby mieszkańców. 

Pani burmistrz ma 53-lata, 
męża i syna. Z zawodu  licencjo-
nowany zarządca nierucho-
mości. Dzięki  pracy miała bliski 
kontakt z mieszkańcami, którzy 
przekazywali jej swoje potrzeby 
i problemy. To w 2014 roku za-
inspirowało ją do kandydowa-
nia do brzezińskiej rady miej-
skiej. 

 W czasie pierwszej kadencji 
dokształciła się, kończąc studia  
na wydziale politologii Uniwer-
sytetu Łódzkiego. To dało jej dal-
szy impuls do kandydowania 
na burmistrza. Kampania była 
trudna, ale zakończyła się sukce-
sem. Od 20 listopada 2018 roku 
Ilona Skipor jest burmistrzem 
Brzezin.  

Przez cztery miesiące zapo-
znała się z  działalnością urzędu, 
ucząc się i wprowadzając swoje 
zmiany. Teraz realizuje inwesty-
cje, które dla mieszkańców są 

ważne i niezbędne. Hasłem 
przewodnim kampanii wybor-
czej, z uwagi na oczekiwania 
mieszkańców, był „Plan na lep-
sze jutro”. Brzezinianie chcieli 
zmian, gdyż miasto w porówna-
niu z sąsiednimi gminami rozwi-
jało się słabo. Pani burmistrz po-
stanowiła więc działać sprawnie 
i szybko, by ten marazm poko-
nać.  

W marcu odebrała promesę 
na dofinansowanie budowy 

żłobka dla 43 dzieci, w planie 
ma rewitalizację Muzeum Re-
gionalnego oraz wymianę 
oświetlenia ulicznego na ener-
gooszczędne.  

Ilona Skipor ma nadzieję, że 
jej dalsze działania będą zmie-
rzały do poprawy jakości życia 
w Brzezinach, tak aby miesz-
kańcy nie tylko nie wyjeżdżali 
z miasta, ale także do niego wra-
cali.  
¹

Aby dobrze zarządzać miastem, trzeba znać problemy jego 
mieszkańców
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Była pizzeria, jest coraz lepiej 
prosperująca restauracja
Biznes 
Karolina Brózda 
k.brozda@express.lodz.pl 

28-letni Mariusz Bączyński 
prowadzi restaurację „Zapie-
kane”, w której swoją rewolu-
cję przeprowadziła Madga 
Gessler. 

Mariusz Bączyński ukończył 
Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego w Brzezi-
nach, w szkole poznał swoją 
przyszłą żonę Karolinę.  Pracując 
jako cukiernik, a później jako 
pizzerman w różnych restaura-
cjach, marzył o otwarciu  włas-
nej knajpy.  

Po kilku latach światło 
dzienne ujrzała pizzeria „Kwa-
drans”, która niestety nie pro-
sperowała najlepiej. Stąd po-
mysł, aby zaprosić do niej Magdę 
Gessler. „Kuchenne rewolucje” 
zmieniły pizzerię w restaurację 
„Zapiekane”. Teraz knajpka jest 
jedną z lepszych w okolicy, cza-
sem trzeba rezerwować w niej 
stolik z dużym wyprzedzeniem. 

Restauracyjny biznes Ma-
riusz Bączyński prowadzi wspól-
nie z żoną, która nawet zwolniła 
się ze swojej pracy, by pomagać 
mężowi. Wspólnie wychowują 

7- letnią córkę Amelię. Pracy jest 
tak dużo, że w restauracji 
brzezinianin zatrudnia siedem 
osób i często sam staje za barem. 
Młody restaurator uważa, że 
świeże i jakościowo dobre pro-
dukty są podstawą dobrze pro-
sperującej restauracji, więc sam 
robi zakupy, i to czasami nawet 
dwa razy dziennie. Menu restau-
racji „Zapiekane” obejmuje 
cztery potrawy wprowadzone 
przez Magdę Gessler i około 20 

różnych rodzajów pizzy, a także 
12 potraw sezonowych.  

Obecnie dużym powodze-
niem cieszą się włoskie maka-
rony wykonywane według ory-
ginalnych przepisów. Nowością 
jest pizza zawierająca  polędwicę 
z wołowiną oraz nalewki owo-
cowe własnej produkcji. Mariusz 
Bączyński myśli też o wprowa-
dzeniu do karty ciast, deserów 
oraz kawy z ekspresu i liściastej 
herbaty. 

Prowadzenie restauracji nie jest łatwe, ale Mariusz Bączyński 
daje sobie z tym radę od ładnych kilku lat
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Pomaganie innym ludziom 
to mój życiowy cel
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Michał Kaźmierczak 
km.kazmierczak@dziennilodzki.pl 

Damian Załuski otrzymał tytuł 
„Człowieka Roku 2018” w ka-
tegorii Działalność Społeczna 
i Charytatywna.  

Jeszcze 6 lat temu młody 
Kutnian nie potrafił sobie znaleźć 
miejsca w życiu. Jak sam mówi, 
wszędzie widział problemy 
i zdarzało się, że sam stwarzał 
problemy. Przełom nastąpił pod-
czas... szkolnego przedstawie-
nia. Damian Załuski zagrał w nim 
główną rolę.  

- Przedstawienie opowiadało 
o świętach Wielkiej Nocy i o po-
święceniu - mówi Kutnianin. - 
Pomyślałem wtedy, że idea po-
magania ludziom, poświęcania 
swej pracy, dla dobra innych jest 
- tym, czego szukałem. Postano-
wiłem więc kroczyć tą drogą. 

Od tego czasu Damian aktyw-
nie działa w stowarzyszeniu „Je-
steśmy dla Was” i organizuje ak-
cje poszukania dawców szpiku 
w ramach współpracy z funda-
cją DKMS.  - Do tej pory udało mi 
się zorganizować 6 takich akcji, 

w tym roku planuję organizację 
kolejnych dwóch - tłumaczy 
zdobywca tytuły „Człowieka 
Roku 2018”. 

Prócz pomocy innym młody 
Kutnianin podnosi też kwalifika-
cja. Ma na swoim koncie wiele 
ukończonych kursów i zajęć. Jak 
się okazało, kształcenie przesz-
kodziło mu również w osobi-
stym odbiorze dyplomu i statu-
etki „Człowieka Roku”.  

- Byłem na kursach hotelar-
skich w Grecji - mówi skromnie. 
- Kształcę się w branży hotelar-
skiej i turystycznej. 

Młody Kutninin zastrzega, że 
za jego sukcesem stoją ludzie, 
którzy go na codzień wspierają.  

- Muszę podziękować mojej 
szkole, znajomym, gronu peda-
gogicznemu i rodzinie, bez nich 
nie dokonałbym tak wielu wspa-
niałych rzeczy - mówi. 

– Zdobycie tytułu zawdzięczam przyjaciołom ze szkoły, 
nauczycielom i rodzinie – Mówi Damian Załuski
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Z kulturą, teatrem 
i muzyką za pan brat
Kultura 
Michalina Dąbrowska 
m.dabrowska@dzienniklodzki.pl 

Krzysztof Ryzlak otrzymał ty-
tuł „Człowieka Roku” w kate-
gorii Kultura w powiecie 
kutnowskim. 

Kutnian od 28 lat, czyli od po-
czątku swojej kariery zawodo-
wej jest związany 
z Kutnowskim Domem Kul-
tury. Trafił tu po zakończeniu 
studiów i objął stanowisko in-
struktora Grupy Teatralnej 
„Od jutra”, do której wcześ-
niej należał. Jak sam tłuma-
czy, do pracy w kulturze skło-
niło go zainteresowanie tea-
trem. Od najmłodszych lat 
chodził do biblioteki, w której 
jego ciocia, prowadziła tea-
trzyk. W pierwszej klasie li-
ceum przystąpił do Grupy Te-
atralnej „Od jutra”. Obecnie 
spełnia się jako reżyser, scena-
rzysta i inicjator koncertów. 
Od 2012 roku pełni funkcję 
kierownika w Centrum Tea-
tru, Muzyki i Tańca w Kutnie. 
To właśnie za aktywną pracę 
na rzecz centrum otrzymał 
nominację czytelników. Cen-

trum pod jego kierownictwem 
zrealizowało już 400 projek-
tów kulturalnych od koncer-
tów i pokazów po spektakle 
teatralne. Co jest największym 
zawodowym marzeniem Pana 
Krzysztofa? 

- By budżet nie ograniczał 
naszych planów – tłumaczy. - 
W przyszłości planujemy się 
rozwijać i realizować nowe 
projekty, chcemy współpraco-

wać z kreatywnymi i cieka-
wymi ludźmi. 

Jak na nagrodę zareagowali 
najbliżsi i współpracownicy? 

- Ucieszyli się, wspierają 
mnie i moje pomysły. Pomagają 
w pracy, więc to również także 
ich nagroda – komentuje Krzysz-
tof Ryzlak. - Działem dla nich 
i z nimi. A do tego robię to, co 
sprawia mi przyjemność i daje 
naprawdę dużo satysfakcji.

Krzysztof Ryzlak jest laureatem wielu nagród w dziedzinie 
kultury, twórczości artystycznej oraz ochrony kultury
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Radny, społecznik, lekarz, 
człowiek orkiestra
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Michał Kaźmierczak 
km.kazmierczak@dziennilodzki.pl 

Wojciech Ziółkowski po raz 
drugi z rzędu został wybrany 
przez mieszkańców powiatu 
kutnowskiego, „Człowiekiem 
Roku” w kategorii Samorząd-
ność i Społeczność Lokalna. 

Jest radnym powiatowym, 
biznesmenem, aktywnie pracu-
jącym lekarzem, prezesem 
dwóch stowarzyszeń działają-
cych społecznie. „To człowiek 
orkiestra” - mówią o nim zna-
jomi. I ciężko się z nimi  nie zgo-
dzić. 

Jako radny powiatowy słynie 
z aktywności i angażowania się 
w sprawy społeczności lokalnej. 
Zawodowo związany z leczni-
ctwem. Jest współwłaścicielem 
przychodni leczniczej Darmed 
w Kutnie, pracuje też jako lekarz 
w Kutnowskim Szpitalu Samo-
rządowym. Jest tam lekarzem 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego w kutnowskiej lecznicy. 

Wojciech Ziółkowski udziela 
się także społecznie. W roku 2015 
został prezesem zarządu Stowa-
rzyszenia „Niezależni”, które 

powstało, by zrzeszać ludzi, któ-
rych celem jest m.in.: tworzenie 
i promowanie programów go-
spodarczego i społecznego roz-
woju wspólnot lokalnych, wspie-
ranie i promowanie lokalnych sa-
morządów społecznych i gospo-
darczych, aktywizacja lokalnych 
wspólnot i organizacji. Od ubie-
głego roku jest również preze-
sem Centrum Aktywizacji Regio-
nalnej, które wspiera działania 
na rzecz wykorzystania nowych 

technologii, szczególnie wśród 
młodzieży. Radny powiatowy 
współpracuje też aktywnie ze 
stowarzyszeniem „Cztery Łapy” 
z Żychlina, które pomaga zwie-
rzętom. 

Wojciech Ziółkowski jest też 
aktywny jako mieszkaniec mia-
sta Kutno.  Składa petycje 
do miejskiego ratusza,  walczył 
m.in. o zniesienie strefy płat-
nego parkowania na terenie 
miasta. 

Wojciech Ziółkowski jest radnym powiatowym, biznesmenem 
i aktywnie działającym lekarzem
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Sukcesem firmy jest zespół, 
który buduje markę
Biznes 
Michalina Dąbrowska 
m.dabrowska@dzienniklodzki.pl 

Marta Materek, właścicielka 
agencji eventowej Party Pro-
jekt, z powodzeniem prowadzi 
biznes od 2008 roku. W tym 
roku otrzymała tytuł „Człowie-
ka Roku” w kategorii „biznes”. 

Marta Materek od ponad 10 
lat zajmuje się organizacją im-
prez. Jest wizjonerką, miłoś-
niczką designu i rzeczy pięk-
nych. Zmysł estetyki i poczucie 
dobrego smaku przejawiają się 
też często w wydarzeniach orga-
nizowanych przez jej firmę. 

Decyzję o założeniu firmy 
Party Projekt kutnianka podjęła 
tuż po maturze. Pomysł na bi-
znes był spontaniczny, a jego re-
alizacja bardzo szybka. Jak 
wspomina, początki firmy były 
okresem „rzemieślniczym”. 

– Z uwagi na młody wiek nie 
miałam doświadczenia bizne-
sowego, a branżę eventową po-
znawałam od podszewki ucząc 
się na własnych błędach - mówi 
Marta Materek. 

Nie był to łatwy czas, ale 
dzięki ogromnemu wsparciu 
najbliższych w 2012 roku otrzy-

mała ogólnopolskie wyróżnie-
nie w branży eventowej. 

W ciągu kolejnych lat działa-
nia firmy skończyła studia, uro-
dziła dwoje dzieci, ale i zaliczyła 
duży biznesowy kryzys. 

Obecnie, jak mówi sama 
właścicielka, Party Projekt to 
agencja butikowa, w której sta-
wia się na jakość, a nie na ilość. 
Największym sukcesem firmy 
jest zespół ludzi, który podąża 
ta samą drogą i jest współodpo-

wiedzialny za tworzenie marki. 
Marta Materek sukcesywnie 
podnosi sobie poprzeczkę ocze-
kiwań biznesowych. Lubi, jak 
dzieje się tu i teraz.  

Największym marzeniem 
Marty Materek jest zdrowie dla 
najbliższych. Kutnianka uważa, 
że marzenia są po to, aby je rea-
lizować. Uważa też, że warto 
opowiadać innym swoje histo-
rie, bo mogą stać się dla kogoś 
inspiracją.

Właścicielka Party Projekt jest pozytywnie zaskoczona 
zwycięstwem oraz tym, że znalazła się w plebiscycie
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Głosy znajomych i fanów 
motywują do działania
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Włodzimierz Rychliński 
w.rychlinski@dziennik.lodz.pl 

Przemysław Frąc jest wokali-
stą i liderem zespołu muzycz-
nego Hicior.  Wnaszym plebi-
scycie wygrał już drugi raz. 

Przemysłąw Frąc  otrzymał no-
minację za wielkie serce, wy-
stępy na lokalnych imprezach 
okolicznościowych i nie tylko, 
za udział w akcjach charytatyw-
nych oraz oryginalną promocję 
miasta i powiatu. 

– Ucieszyłem się z wygranej. 
Jest to miły gest, który  wspomi-
nam i doceniam. Cieszy mnie 
fakt, że moja ciężka  praca idzie 
w dobrym kierunku i że zosta-
łem wyróżniony. To już drugi raz 
dane mi  jest zostać Człowiekiem 
Roku. Z całego serca dziękuję 
wszystkim, którzy głosowali 
na mnie  – mówi Przemysław 
Frąc. – Głosy moich fanów, zna-
jomych i przyjaciół bardzo mo-
tywują mnie do dalszego działa-
nia. Jestem przekonany, że ta do-
bra energia dana mi z wygranej 
zaowocuje na dalsze przedsięw-
zięcia. 

Zespół Hicior założony został 
w lipcu 2015 roku przez wielbi-
ciela muzyki disco-polo i dance, 
a obecnie lidera formacji Prze-
mysława Frąca.  Formacja Hicior 
promując się na wielu stronach 
szybko zdobyła swoich fanów. 
Koncertuje, śpiewa na wszelkich 
imprezach zamkniętych, plene-
rowych i charytatywnych.  Suk-
cesy to: 2 i 3 miejsce na przeglą-
dzie muzyki Disco-Polo, 1 i 2 

miejsce w woj. łódzkim za zaan-
gażowanie artystyczne oraz 3 
miejsce ogólnopolskie za zaan-
gażowanie indywidualne. Po-
nadto debiuty w prasie, kontakty 
z największymi  gwiazdami disc-
polo: Zenkiem Martyniukiem, 
Radkiem Liszewskim, czy Etną. 
Do sukcesu należy dodać autor-
skie piosenki w tym jedna „Fe-
stynowe Love”  z wynikiem bli-
sko 13, 5 tys. wejść na youtube. 

Przemysław Frąc został Człowiekiem Roku Dziennika 
Łódzkiego już drugi raz. To potwierdzenie sensu jego pracy
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Z orkiestrami dętymi jest 
związana od dzieciństwa
Kultura 
Włodzimierz Rychliński 
w.rychlinski@dziennik.lodz.pl 

Anna Smolarek – Łągiewczyk 
jest kapelmistrzem Straża-
ckiej Orkiestry Dętej „Druh” 
OSP Sędziejowice oraz kapel-
mistrzem orkiestry dętej 
Łaskiego Domu Kultury. 

Anna Smolarek – Łągiewczyk 
została nominowana za pro-
mowanie muzyki oraz próbę 
przywrócenia świetności or-
kiestrze dętej ŁDK w Łasku. 
Z muzyką i orkiestrami dętymi 
związana jest od dzieciństwa. 
W działającej 
w Kwiatkowicach orkiestrze 
dętej Ochotniczej Straży Pożar-
nej grał jej tata. Później także 
dwaj bracia, w końcu także 
pani Anna. Z tą pasją trudno 
było jej się rozstać, podobnie 
jak braciom. 

– Fajnie, że tak się stało. Nie 
ukrywam, że trochę spodzie-
wałam się takiego wyniku, bo 
długi czas prowadziłam w tej 
kategorii. Wygrana zawsze daje 
jakiś prestiż, a nagroda jest na-
grodą – przypomina nasza lau-
reatka. 

Według pani Anny przysz-
łość orkiestr dętych w Polsce 
jest pod znakiem zapytania. 
Wyjaśnia, że są w kraju miej-
sca, gdzie takie formacje mają 
się znakomicie, ale w innych 
nie jest już z tym tak dobrze. 
Dlatego orkiestry muszą zacząć 
się profesjonalizować. To zna-
czy, że muzycy prędzej, czy 
później powinni być wynagra-
dzani za swoją pracę, bo coraz 

mniej jest młodych osób chcą-
cych działać zupełnie 
charytatywnie, przynajmniej 
w takiej dziedzinie, jaką jest 
działalność orkiestr dętych.  

– Orkiestry muszą się także 
rozwijać jeśli chodzi o reper-
tuar, po to, by móc pokazywać 
się w wielu miejscach. Teraz 
w przeważającej większości są 
to tylko występy okolicznoś-
ciowe.

Anna Smolarek-Łągiewczyk jest wykształconym muzykiem.  
Skończyła m.in. Akademię Muzyczną w Łodzi
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Praca nad popularyzacją 
święta róży w Łasku
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Włodzimierz Rychliński 
w.rychlinski@dziennik.lodz.pl 

Janina Kosman już drugi raz 
jest na podium naszego plebi-
scytu. Tym razem sięgnęła 
po najwyższe trofeum. 

Janiny Kosman w gminie Łask 
chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Od lat zajmuje 
się działalnością na rzecz sa-
morządu i lokalnej społecz-
ności. W plebiscycie nomina-
cję otrzymała za organizację 
w roku 2018 szóstej edycji Fe-
stiwalu Róż w Łasku - imprezy, 
która z roku na rok jest coraz 
większa. 

– Zaskoczeniem była dla 
mnie nominacja. Nie spodzie-
wałam się jej, gdyż zakończy-
łam już pracę zawodową. Wy-
nik głosowania sprawił mi 
ogromną przyjemność i saty-
sfakcję. Potraktowałam go jako 
ukoronowanie mojej zawodo-
wej działalności. Bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy oddali 
na mnie głos – mówi Janina 
Kosman. 

Festiwal Róż to sukces, 
który gmina zawdzięcza 

w znacznej mierze Janinie 
Kosman. Nasza lauretatka ma 
do tego bardzo osobiste, ale 
i profesjonalne podejście. 

– Wyznaję pogląd, że tereny 
zielone mają duże znaczenie 
dla komfortu naszego życia 
i powinniśmy urządzać za-
równo nasze ogrody jak i ob-
szary zieleni publicznej. Róża 
do tego świetnie się nadaje 
i nadal poprzez działalność 
w Stowarzyszeniu Miłośników 

Łaskie Róży będę pracowała 
nad popularyzacją królowej 
kwiatów i jej święta w Łasku. 
Jestem zobowiązana do współ-
pracy z gminą Łask nad przy-
gotowaniem kolejnych atrakcji 
podczas 7 Festiwalu Róż. Za-
praszam wszystkich Państwa. 
Do zobaczenia 6-7 lipca. 

Janina Kosman w samorzą-
dzie działa od 1991 r. Od 2006 r. 
do końca minionej kadencji 
była wiceburmistrzem Łasku. 

Janina Kosman od wielu lat aktywnie włącza się w życie gminy 
Łask i jej mieszkańców. Nie zamierza tego zmieniać
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Firma OVER Group osiągnęła 
sukces i pełnoletność 
Biznes 
Włodzimierz Rychliński 
w.rychlinski@dziennik.lodz.pl 

Paweł Toborowicz zdobył 
nawięcej głosów w swojej ka-
tegorii w powiecie łaskim. 
Czytelnicy docenili jego pracę 
i zaangażowanie w rozwój fir-
my. 

Paweł Toborowicz jest współza-
łożycielem i dyrektorem general-
nym firmy Over Group. Nomina-
cję otrzymał za jej rozwój w kraju 
i za granicą. 

OVER Group działa na rynku 
już 18 lat. Jest wiodącym produ-
centem preparatów pielęgnacyj-
nych i suplementów diety dla 
zwierząt gospodarskich i małych 
czworonogów, produkuje rów-
nież kosmetyki dla ludzi. Łącz-
nie w portfolio OVER Group znaj-
duje się ponad 360 produktów. 
Firma zaopatruje blisko 40 ryn-
ków Europy, Azji oraz kraje Bli-
skiego Wschodu, obecnie za-
trudnia ponad 120 osób.  

W 2001 roku Powstaje Firma 
Handlowo – Usługowa 
pod nazwą FHU OVER zajmu-
jąca się importem oraz dystrybu-
cją preparatów dla zwierząt go-
spodarskich o zasięgu krajo-

wym. Wtedy jeszcze założyciele 
nie wiedzieli, że już w tak krót-
kim czasie rozpoczną samo-
dzielną produkcję oraz będą 
świadczyć usługi dla firm zew-
nętrznych. Już w 2002 roku jako 
pierwsza w oparciu o indywidu-
alną recepturę, na rynek polski 
firma wprowadziła produkt 
na bazie pektyn, skutecznie 
przeciwdziałający biegunkom 
u cieląt. PECTOLIT- innowacyjny 
preparat, który działa profilak-

tycznie, a jednocześnie odżywia 
organizm, zaopatrując go w pod-
stawowe składniki pokarmowe. 
W ciągu dwóch lat obecności 
na rynku Pectolit stał się niekwe-
stionowanym liderem wśród ta-
kich produktów i pozostaje nim 
do dziś. 

OVER Group przez lata roz-
wija działalność, wprowadza 
nowe produkty. Zdobywa ko-
lejne rynki i zaufanie klientów 
i kontrahentów.

Paweł Toborowicz, współwłaściciel firmy OVER Group, jednej 
z najlepiej rozwijających się w regionie 
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT ŁĘCZYCKI

Tytuł, który zdobyłem, 
należy do całej społeczności
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Michał Kaźmierczak 
m.kazmierczak@dziennilodzki.pl 

Sympatyczny, pracowity, szcze-
ry, tak mówią o nim mieszkań-
cy. Kapłan Mateusz, Maria, Feli-
cjan Szymkiewicz zwyciężył 
w plebiscycie na „Człowieka Ro-
ku” w pow. łęczyckim w katego-
rii „Działalność Społeczna i Cha-
rytatywna”.  

Kapłan jest proboszczem pa-
rafii mariawitów w Nowej So-
bótce i Kadzidłowej. Choć stano-
wisko piastuje od niespełna czte-
rech lat, dał się poznać, jako do-
bry gospodarz i niezmordowany 
działacz społeczny. Mieszkańcy 
nominowali go „działania 
na rzecz wielu kultur, organizo-
wanie wystaw i wydarzeń o cha-
rakterze ponadlokalnym, za ca-
łokształt działań na rzecz upa-
miętnienia wielokulturowości 
w gminie Grabów”.  

- Jestem wielkim zwolenni-
kiem ekumenizmu, staram się 
przygotowywać wydarzenia, 
koncerty, pokazy pikniki dla 
wszystkich, bez względu na wy-
znanie i pochodzenie – mówi Ka-

płan Felicjan (imię zakonne).                     
- Nie pracuję jednak sam, bo 
wspierają mnie mieszkańcy. 
Dzięki współpracy mamy wspa-
niałą orkiestrę dętą i co roku or-
ganizujemy odpust parafialny, 
na który przyjeżdżają ludzie z ca-
łej Polski. Tytuł, który otrzyma-
łem, należy do wszystkich, któ-
rzy tworzą naszą społeczność.  

W niedalekiej przyszłości ka-
płan chce stworzyć Centrum 

Wielokulturowości „Dom 
na skrzyżowaniu”. Centrum ma 
powstać w zabytkowym bu-
dynku domu parafialnego, który 
stoi obok kościoła.  

Prywatnie kapłan interesuje 
się teatrem i radiem. - Teatrem 
zaraziłem się dawno temu  - tłu-
maczy. - Z radiem współpracuję 
od kilku lat, moje krótkie audy-
cje można usłyszeń na falach I i II 
programu Polskiego Radia. 

– Tytuł „Człowieka Roku” należy do wszystkich członków 
społeczności –  mówi proboszcz Mateusz Szymkiewicz
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Taniec to pasja, którą 
można zarazić innych ludzi
Kultura 
Michał Kaźmierczak 
m.kazmierczak@dziennilodzki.pl 

Katarzyna Korzeniewska-
Killo, instruktorka tańca zdo-
była zaszczytny tytuł Człowie-
ka Roku 2018 powiatu 
łęczyckiego w kategorii Kultu-
ra. To drugi z rzędu tytuł przy-
znany uroczej łęczycance.  

Taniec kochała od zawsze, 
przygodę z jego nauczaniem 
rozpoczęła niespełna 10 lat 
temu.  

W 2010 roku koleżanka, 
która prowadziła wówczas zaję-
cia z tańca współczesnego 
w Domu Kultury w Łęczycy, za-
proponowała jej czasowe za-
stępstwo. Praca idealnie pokry-
wała się z jej pasją, więc pani Ka-
sia została instruktorem tańca.  

Dziś prowadzi w Łęczycy 
kilka zespołów tanecznych, 
w tym: Grupę Baletową, Grupę 
Tańca Nowoczesnego „Małe 
Kie”, Grupę Tańca Nowoczes-
nego „Kie”, a także Zespół Fol-
klorystyczny „Mali Łęczyca- 
nie”, Zespół Folklorystyczny 
„Łęczycanie” i Młodzieżowy 
Zespół Folklorystyczny „Łę- 

czycanie”. Jej podopieczni re-
prezentują Łęczycę i powiat 
łęczycki na festiwalach w kraju 
i za granicą.  

Instruktorka stara się, by ze-
społy dużo występowały, i po-
kazywały się przed publicznoś-
cią. Tancerze pod jej opieką jeż-
dżą na konkursy i festiwale 
ogólnopolskie i międzynaro-
dowe. Byli już m.in. w Macedo-
nii, w Czechach, w Bułgarii, 

w Grecji, na Białorusi, w Rosji, 
w Czarnogórze. Wszędzie re-
prezentowali nasze miasto 
i nasz kraj. Wyjazdy to również 
nagroda dla dzieci i młodzieży 
za ich ciężką pracę, możliwość 
zaprezentowania tego, czego 
się nauczyli, to motywacja 
do dalszej pracy, ale też okazja 
do poznania innych kultur 
i możliwość budowania dumy 
narodowej i regionalnej.  

Katarzyna Korzeniewska-Killo odebrała tytuł Człowieka Roku 
po raz drugi z rzędu
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Działalność społeczną 
wyssałam z mlekiem matki!
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Michał Kaźmierczak 
m.kazmierczak@dziennilodzki.pl 

Tytuł  Człowieka Roku  w kate-
gorii Samorządność w powie-
cie łęczyckim trafił do Małgo-
rzaty Raczkiewicz, członka Za-
rządu Powiatu. 

Łęczycankę nominowano m.in. 
za zaangażowanie w życie lokal-
nej społeczności oraz promocję 
zdrowia. 

– Chęć działania i pomocy 
wyssałam chyba z mlekiem 
matki – wspomina Małgorzata 
Raczkiewicz. – Moja przyjaźń 
z samorządem zaczęła się lata 
temu, gdy byłam przewodni-
czącą komitetu rodzicielskiego 
w Szkole Podstawowej nr 4. 
Więź okazała się dwustronna, 
a praca na rzecz szkoły sprawiała 
mi radość i dawała możliwość sa-
morealizacji. Od tego czasu je-
stem rozkochana w pracy spo-
łecznej i akcjach charytatyw-
nych. 

Pani Małgorzata pracuje 
na co dzień, jako menedżer 
w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Medycznej „Medar”. To 
właśnie tam wciela w życie bez-

płatne programy profilaktyczne 
zajmujące się m.in. cukrzycą. 
Tam również zbiera wiedzę 
z zakresu zarządzania i opieki 
medycznej, która jest jej po-
mocna podczas pracy w samo-
rządzie. – Bez dobrego zarzą-
dzania nie mowy o sukcesach – 
mówi pani Małgorzata. – Moje 
doświadczenia pomagają mi też 
szerzej spojrzeć na sprawy po-
wiatowej służby zdrowia, 
w tym sprawy szpitala. 

Choć pani Małgorzata działa 
społecznie od wielu lat, do zawo-
dowej pracy w samorządzie 
w ubiegłym roku trafiła po raz 
pierwszy. – Najpierw zostałam 
wybrana przez mieszkańców 
do rady powiatu, później radni 
wybrali mnie do zarządu, teraz 
dostałam jeszcze tytuł Czło-
wieka Roku 2018 – mówi 
łęczycanka. – To dla mnie wyróż-
nienia. Ich zdobycie zawdzię-
czam wsparciu mamy i syna.

–Bez dobrego zarządzania nie mowy o sukcesach ani w biznesie 
ani w pracy samorządowca – mówi Małgorzata Raczkiewicz 
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Działalność gospodarcza to 
zmiany i odpowiedzialność
Biznes 
JJoanna Kaźmierczak 
.kazmierczak@dziennik.lodz.pl 

Dariusz Skudlarski, właściciel 
przychodni „Medar” zdobył 
zaszczytny tytuł Człowieka 
Roku 2018 powiatu 
łęczyckiego w kategorii 
biznes. 

Dariusz Skudlarski od 20 lat 
prowadzi Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej MEDAR 
w Łęczycy. Zanim podjął się dzia-
łalności w branży medycznej, 
prowadził też firmę transpor-
tową, szwalnię, a także pracował 
przez wiele lat jako lekarz inter-
nista. Obecnie prowadzi niepub-
liczne przychodnie w Łęczycy, 
Ozorkowie, Leźnicy Małej oraz 
w Siedlcu.  – Początki firmy nie 
były łatwe, ale tak naprawdę 
każdy kolejny rok był wyzwa-
niem. Działalność gospodarcza 
to ciągłe zmiany i odpowiedzial-
ność, co jest niezbędne w warun-
kach konkurencji na rynku. 
Moim planem na przyszłość jest 
dalsze dbanie o pacjentów i roz-
wijanie biznesu - powiedział Da-
riusz Skudlarski. 

Prócz działalności biznesowej 
mieszkańcy Łęczycy cenią pana 

Dariusza za działalność na rzecz 
lokalnej społeczności, którą 
od lat wspiera. – Uważam, że je-
śli coś nam wychodzi, to po pro-
stu się tym dzielmy z innymi – 
dodaje biznesmen. 

Na co dzień największym 
hobby pana Dariusza jest gra 
w golfa z dwojgiem synów. – Za-
chęcam wszystkich do uprawia-
nia sportu – wyznaje. 

Dariusz Skudlarski uważa, że 
jego największymi sukcesami 

biznesowym są stabilne pla-
cówki oraz kompetentny i pro-
fesjonalny zespół. 

– Dziękuję za wszystkie od-
dane głosy na moją osobę. 
Przede wszystkim dziękuję ca-
łemu zespołowi NZOZ MEDAR, 
paniom pielęgniarkom, recep-
cjonistkom oraz koleżankom 
i kolegom lekarzom, bo bez 
nich tego sukcesu z pewnością 
by nie było – powiedział 
nam Dariusz Skudlarski.

Dariusz Skudlarski od 20 lat prowadzi Niepubliczny Zakład 
Opieki Medycznej „Medar” w Łęczycy

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E



1616 aDziennik Łódzki 
Sobota, 20.04.2019

KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT ŁOWICKI

Praca na rzecz dzieci 
to moja wielka radość
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Rafał Klepczarek 
r.klepczarek@dziennik.lodz.pl 

Milena Brzoza-Gołaszewska 
zdobyła najwięcej głosów 
w Łowickiem w powiatowym 
etapie plebiscytu „Dziennika 
Łódzkiego” i „Expressu Ilu-
strowanego” na Człowieka 
Roku 2018 w kategorii  Dzia-
łalność społeczna i charyta-
tywna.  

– To dla mnie wielki zaszczyt 
znaleźć się wśród grona ludzi, 
którzy angażują się w życie na-
szej lokalnej społeczności - 
mówi łowiczanka. - Dziękuję 
za oddane na mnie głosy. To 
wyróżnienie  utwierdza mnie 
w przekonaniu, że warto w ży-
ciu robić to, w co się wierzy 
i kocha. Praca na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych to całe 
moje życie i wielka radość. 
Bezcenną nagrodą jest dla 
mnie uśmiech dziecka oraz 
poprawa jego zdrowia. 

Prezes Stowarzyszenia 
Centrum Inicjatyw Obywatel-
skich Ziemi Łowickiej przypo-
mina, że kierowane przez nią 

zrzeszenie nie jest instytucją 
budżetową. Pozyskuje pienią-
dze na bezpłatną rehabilitację, 
biorąc udział w różnych kon-
kursach. – To nie są środki 
dane raz na zawsze, a o pienią-
dze ciągle musimy walczyć - 
dodaje pani prezes. - Ale, to 
dzieci są naszą inspiracją i na-
pędem do działania. 

Stowarzyszenie  Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich 

Ziemi Łowickiej   działa w Ło-
wiczu od 2006 roku i jest orga-
nizacją pozarządową, zrzesza-
jącą rodziców, opiekunów 
i przyjaciół dzieci, młodzieży 
i dorosłych osób z niepełno- 
sprawnością. Stowarzyszenie 
kierowane przez panią Milenę 
specjalizuje się w komplekso-
wej rehabilitacji dzieci i mło-
dzieży. 
¹

Milena Brzoza-Gołaszewska kieruje Stowarzyszeniem 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej
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W każdej z naszych 
piosenek zostaje część z nas
Kultura 
Rafał Klepczarek 
r.klepczarek@dziennik.lodz.pl 

Piotr Klimkiewicz zdobył naj-
więcej głosów w  Łowickiem 
w powiatowym etapie plebi-
scytu „Dziennika Łódzkiego” 
i „Expressu Ilustrowanego” 
na Człowieka Roku 2018 w ka-
tegorii „Kultura”.  

O plebiscycie dowiedziałem się 
przypadkiem już w czasie jego 
trwania - informuje członek po-
pularnej grupy dyskotekowej 
Cosmo. - Jestem mile zasko-
czony kolejną wygraną w plebi-
scycie „Dziennika Łódzkiego”. 
To dla mnie bardzo dużo zna-
czy i motywuje do dalszej 
pracy.  

Mieszkaniec Łyszkowic 
w powiecie łowickim muzyką 
zawodowo zajmuje się od bli-
sko pięciu lat. Prowadzenie 
grupy Cosmo daje mu dużo sa-
tysfakcji i jest odskocznią od co-
dzienności. Możliwość tworze-
nia i wykonywania  autorskich 
utworów jest dla niego niesa-
mowitym uczuciem.  

- Nasza grupa składająca się 
z czterech osób , które dosko-

nale się zgrywają nie tylko w ze-
spole, ale także prywatnie - do-
daje Klimkiewicz. - W każdej 
z naszych piosenek jest jakaś 
cześć z nas. Z roku na rok rozwi-
jamy się twórczo i wokalnie , 
starając się nadać  swoim pro-
dukcjom lepszą jakości. Rok 
2019 przyniesie kilka naszych 
muzycznych nowości.  

Piotr Klimkiewicz cieszy się, 
że fani Cosmo nie tylko tłumnie 

przychodzą na koncerty 
discopolowej formacji, ale 
także coraz częściej dopingują 
jej twórczość na portalach 
społecznościowych.  

Nasz laureat prywatnie jest 
szczęśliwym mężem i ojcem 
dwojga dzieci: 14-letniego Szy-
mona i 5-letniej Neli.  Jego pa-
sją jest historia amerykańskiej 
motoryzacji. 
¹

Piotr Klimkiewicz przez lata był kierownikiem, a potem 
dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łyszkowicach
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Chęć wzbogacania wiedzy 
nie zna granic wieku
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Rafał Klepczarek 
r.klepczarek@dziennik.lodz.pl 

Bożena Wójt zdobyła najwię-
cej głosów w powiatowym 
etapie plebiscytu „Dziennika 
Łódzkiego” i „Expressu Ilu-
strowanego” na Człowieka 
Roku 2018 w kategorii „Sa-
morządność i społeczność lo-
kalna”.  

Bożena Wójt od 2007 roku 
współprowadziła, a potem 
prowadziła Łowicki Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, który 
zrzesza obecnie 230 członków. 
Do czasu swojej rezygnacji 
pod koniec ubiegłego roku 
była prezesem Zarządu ŁUTW. 

Pani Bożena jest rodowitą 
łowiczanką. Przez 40 lat pra-
cowała w łowickich przed-
szkolach. Zaczynała w miej-
skiej „piątce”, a na emeryturę 
przeszła z przedszkola integra-
cyjnego.  

– Najdłużej, bo ponad 20 lat 
pracowałam w nieistniejącym 
już przedszkolu przyzakłado-
wym w firmie dziewiarskiej 
Syntex - wspomina pani pre-
zes. - Po przejściu na emery-

turę szukałam swojego miej-
sca  w życiu i zainteresowałam 
się uniwersytetem trzeciego 
wieku. 

ŁTUW pod rządami Bożeny 
Wójt działał bardzo prężnie. 
Został objęty patronatem 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Na-
sza laureatka, mimo rezygna-
cji z funkcji, nadal czynnie 
uczestnicy w zajęciach, które 
oferuje ŁUTW. Uczy się języka 

angielskiego, maluje, bierze 
udział w zajęciach sportowych 
oraz dużo czyta. 

– Robię wszystko, aby god-
nie się zestarzeć - z uśmie-
chem mówi pani  Bożena. 
– Osiągnięty w plebiscycie wy-
nik bardzo mnie ucieszył, gdyż 
pokazał, że ludzie popierają 
moją działalność. Dziękuję 
wszystkim za oddane na mnie 
głosy. 
¹

Bożena Wójt przez lata czuwała nad tym, aby Łowicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku prężnie się rozwijął
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Na początku była Kia, 
a teraz dojechał Fiat
Biznes 
Rafał Klepczarek 
r.klepczarek@dziennik.lodz.pl 

Grzegorz Tataj  zdobył najwię-
cej głosów w powiatowym 
etapie plebiscytu „Dziennika 
Łódzkiego” i „Expressu Ilu-
strowanego” na Człowieka Ro-
ku 2018 w kategorii „Biznes. 

Grzegorz Tataj jest prezesem 
firmy MGT w Łowiczu. Można 
w niej nabyć samochody marki 
Kia i Fiat i Fiat Professional. 

Pan prezes został nomino-
wany w naszym plebiscycie 
do tytułu Człowieka Roku 2018 
nie tylko za prowadzenie firmy 
motoryzacyjnej o ugruntowa-
nej pozycji, ale także za wspie-
ranie Łowickiej Ligii Futsalu 
i sponsorowanie drużyny pił-
karskiej KIA Łowicz.  

Firma MGT jest tytularnym 
sponsorem I ligi o nazwie KIA 
OPEN Liga. ŁoLiF jest najstar-
szą i jednocześnie jedną z naj-
bardziej popularnych lig 
futsalowych w województwie 
łódzkim. W ramach ligi organi-
zowany jest charytatywny tur-
niej piłkarski Gwiazdy 
na Gwiazdkę, którego pomy-
słodawcą i twarzą jest Maciej 

Rybus – reprezentant piłkar-
skiej reprezentacji Polski. MGT 
jest również sponsorem dru-
żyny KIA Łowicz, która w ostat-
nich latach wielokrotnie została 
mistrzem KIA Open Ligi, wy-
grywała Puchar Ligi oraz regio-
nalny puchar mistrzów miast 
woj. Łódzkiego. 

W salonie przy ul. 
Bolimowskiej w Łowiczu po-
czątkowo królowały  auta kore-
ańskiej firmy. Stosunkowo nie 

tak dawno można tam nabyć 
także doceniane przez Polaków 
fiaty. Firma MGT oferuje także 
w sprzedaży pojazdy używane. 
Można tam także skorzystać 
z usług mechanika, blacharza 
i lakiernika.  

Pojazdy można nabyć za go-
tówkę, na kredyt lub też wziąć 
w leasing lub skorzystać z wy-
najmu. Firma MGT posiada 
również wypożyczalnie samo-
chodów. ¹

Grzegorz Tataj jest prezesem firmy MGT w Łowiczu, dilera 
samochodów marki Kia, Fiat i Fiat Professional
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Wspiera działalność 
Miejskiego Ośrodka Kultury
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Andrzej Gębarowski 
a.gebarowski@dziennik.lodz.pl 

23-letni Kamil Gorzkiewicz zdo-
był w pow. łódzkim wschodnim 
172 głosy, zajmując I miejsce 
w swojej kategorii. 

Kamil Gorzkiewicz od 10 lat jest 
wolontariuszem w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Tuszynie. 
Poświęca bezinteresownie swój 
czas, aby wspierać działalność 
Domu Kultury, pomagając pra-
cownikom MOK oraz fotogra-
fując imprezy okolicznościowe, 
takie jak na przykład Dni 
Tuszyna czy Dożynki oraz sze-
reg innych eventów w mieście.  

Od 2016 r. jest harcerzem 
Związku Harcerstwa Polskiego. 
Jako druh ZHP brał udział m.in 
w Święcie Chorągwi Łódzkiej, 
działając w Harcerskiej Służbie 
Zabezpieczenia. Uczestniczył 
również w wartach przy grobie 
nieznanego żołnierza podczas 
Dnia Wszystkich Świętych. 
W setną rocznicę odzyskania 
niepodległości reprezentował 
ZHP na obchodach Święta  Nie-
podległości w Tuszynie.    

Jest absolwentem Liceum 
Ogólnokształcącego w Tuszynie; 
niedawno rozpoczął staż w Urzę-
dzie Miasta w Tuszynie. 

Interesuje się komputerami 
i mediami społecznościowymi, 
stara się być aktywny na forach 
i prezentować tam między in-
nymi swoje zdjęcia. Kamil jest 
bowiem także pasjonatem foto-
grafii – szczególnie interesuje go 
fotografia reportażowa i rekla-

mowa. Stara się nie opuścić żad-
nej miejskiej i gminnej imprezy, 
którą może udokumentować 
w swoim obiektywie.  

Jest laureatem konkursów 
fotograficznych organizowa-
nych przez MOK. Od roku 
uczęszcza na zajęcia Klubu Fo-
tograficznego ,,Blenda-Tuszyn” 
działającego przy MOK, gdzie 
poszerza swoją wiedzę na temat 
fotografii. 

Kamil Gorzkiewicz od 2016 r. jest harcerzem Związku 
Harcerstwa Polskiego
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Był solistą, teraz występuje 
z całą swoją rodziną
Kultura 
Karolina Brózda 
k.brozda@express.lodz.pl 

Piotr Kaczmarek jest tenorem 
i głową śpiewającej rodziny 
Kaczmarków. 

Koluszkowianin jest absol-
wentem wydziału wokalno- ak-
torskiego Akademii Muzycznej 
w Łodzi. Przez wiele lat był soli-
stą Teatrów Muzycznych w Ło-
dzi i Lublinie, a także Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego w War-
szawie. Od początku kariery zaj-
muje się propagowaniem mu-
zyki klasycznej w swoich rodzin-
nych Koluszkach. Razem z żoną 
Iwoną organizuje tu  koncerty 
noworoczne, na które zaprasza 
wybitnych artystów z całej Pol-
ski, a także z zagranicy. 

W latach 2011-2015 Piotr 
Kaczmarek pełnił funkcję dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Koluszkach. Za jego kadencji 
stare kino „Odeon” zostało zmo-
dernizowane i przekształcone 
w najnowocześniejsze kino cy-
frowe „Odeon 3D”, zorganizował 
też ponad 300 imprez kultural-
nych w mieście. 

Po sukcesie medialnym swo-
ich synów, Adama i Wojtka, któ-
rzy wzięli udział w programie 
„Mam Talent” założył agencję 
artystyczną „Śpiewająca Ro-
dzina Kaczmarek”. Jest to jedyna 
w Polsce, ale także w Europie ro-
dzina śpiewająca muzykę kla-
syczną w tak szerokim repertua-
rze. Przez trzy lata działalności 
dali kilkaset koncertów w kraju 
i za granicą, a także nagrali dwie 

płyty: „Marzenia się spełniają”i 
„Najpiękniejsze Pieśni Neapoli-
tańskie”. Obecnie powstaje trze-
cia pt.„Najpiękniejsze Melodie 
Świata”, jej premiera jest plano-
wana na październik br. Na za-
proszenie Polonii amerykańskiej 
rodzina wystąpiła w Copernicus 
Center z towarzyszeniem Pade-
rewski Sympchonic Orchestra 
dla 2000 osób.

Piotr Kaczmarek propaguje muzykę klasyczną w rodzinnych 
Koluszkach

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E

W lokalnej ojczyźnie warto 
kierować się interesem ogółu
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Andrzej Gębarowski 
a.gebarowski@dziennik.lodz.pl 

51-letni Mirosław Sójka zdobył 
w powiecie łódzkim wschod-
nim 41 głosów.  

Mirosław Sójka, z zawodu bu-
dowlaniec i wieloletni pracownik 
łódzkiego Polifarbu, drugą kaden-
cję pełni funkcję radnego w pow. 
łódzkim wschodnim; jest prze-
wodniczącym Komisji Rewizyj-
nej oraz członkiem Komisji Bu-
dżetu, Gospodarki i Bezpieczeń-
stwa w Radzie Powiatu. Za-
stępca przewodniczącego 
w Społecznej Radzie Sportu w Po-
wiecie. Jako radny skupia się 
na inwestycjach mających zna-
czenie dla mieszkańców, takich 
jak drogi lokalne, a także integra-
cja mieszkańców z różnych 
gmin, w tym miejsca do rekreacji 
i spotkań. W minionych latach 
udało się urządzić takie miejsca, 
gdzie znalazło się miejsce na ob-
szerne altany do spotkań. 

Jak mówi, w działaniach 
na rzecz rozwoju naszej „małej 
ojczyzny” warto kierować się in-
teresem ogółu, bez podziałów 
na partie polityczne. 

Pan Mirosław jest także za-
łożycielem i wieloletnim preze-
sem klubu GLKS Miazga 
w Brójcach. W klubie działa 
obecnie pięć sekcji piłki nożnej, 
skupiających młodzież z trzech 
szkół podstawowych w gminie. 
Klub organizuje dla mieszkań-
ców Gminy Brójce wiele cieka-
wych zawodów z różnych dy-
scyplin sportu.  

Mirosław Sojka zorganizo-
wał również kilkadziesiąt wy-

jazdów na spływy kajakowe, 
rajdy rowerowe, wycieczki, za-
wody na rowerach na terenie 
gminy. 

Od ponad 30 lat jest też stra-
żakiem ochotnikiem w OSP 
Brójce; w minionym roku został 
wyróżniony przez Wojewodę 
jako Strażak Roku w Łódzkiem. 
Dwa lata z rzędu prowadził 
obóz Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z kilku jednostek 
OSP. 

Mirosław Sójka od 30 lat jest strażakiem ochotnikiem w OSP 
Brójce; w minionym roku został Strażakiem Roku w Łódzkiem
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Stworzył centrum handlowe 
dla tysięcy polskich firm
Biznes 
Andrzej Gębarowski 
a.gebarowski@dziennik.lodz.pl 

Antoni Ptak zdobył w powie-
cie łódzkim wschodnim naj-
więcej głosów w kategorii 
Biznes, co jest wyborem 
oczywistym, biorąc pod uwa-
gę lokalizację wielkiego Cen-
trum Handlowego Ptak, któ-
re zdominowało gospodarkę 
powiatu. 

Antoni Ptak karierę w bizne-
sie rozpoczynał od branży 
ogrodniczej, później prowadził 
m.in. ogólnopolską sieć hur-
towni spożywczych. Na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku stworzył Cen-
trum Handlowe Ptak 
w Rzgowie, które sukcesywnie 
rozbudowywane stało się naj-
większym tego typu zespołem 
obiektów handlowych w Euro-
pie Środkowej.  

Obecnie jest najpopularniej-
szym w Polsce miejscem zaopa-
trzenia sklepów i  butików 
odzieżowych. Dziś w Mieście 
Mody funkcjonują tysiące firm, 
głównie polskich przedsiębior-
ców. Ciągną tutaj klienci nie 
tylko z całej Polski, ale także – 

a może przede wszystkim – nasi 
sąsiedzi ze Wschodu. 

W 2015 roku Antoni Ptak ku-
pił Centrum Handlowe 
Maximus pod Warszawą oraz 
przekształcił je w centrum wy-
stawiennicze i kongresowe. 

 Laureat tytułu „Biznesmen 
Roku 1995” przyznawanego 
przez kapitułę Polish Business 
Club. Kilkakrotnie został uwz-
ględniony na Liście najbogat-
szych Polaków tygodnika 

„Wprost”. W ostatnich dwóch 
latach  znalazł się na miejscu 
dziewiątym tej listy. 

Antoni Ptak jest również ak-
tywny w świecie polskiej piłki 
nożnej. W Łodzi stworzył m.in. 
szkółkę piłkarską, w której 
szkolili się młodzi piłkarze 
z Brazylii, Nigerii i Polski.  

Mieszka głównie za granicą, 
początkowo na Florydzie, na-
stępnie w Brazylii. Jest też właś-
cicielem zamku we Francji. 

Antoni Ptak jest w pierwszej dziesiątce listy najbogatszych 
Polaków
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT OPOCZYŃSKI

Niesienie pomocy drugim 
to całe jej życie i satysfakcja
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Agnieszka Sobol, prezes Fun-
dacji Ostoja im. Siostry Klary-
ski Stanisławy w Opocznie, 
z działalnością charytatywną 
związana jest od 1998 roku. 
Ze zdecydowaną przewa-
gą wygrała nasz plebiscyt 
w powiecie opoczyńskim. 

Nominację otrzymała za zaanga-
żowanie w prowadzenie Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy, jadłodajni i pomoc żyw-
nościową dla najuboższych. - Ta 
nagroda, to zwieńczenie mojej 
pracy - cieszy się Agnieszka 
Sobol. - To bardzo miłe, kiedy 
ktoś dostrzeże naszą ciężką 
pracę. A moja praca, to całe moje 
życie.  

D,ziałalność społeczna, jaką 
zajmuje się na co dzień, nie na-
leży do najłatwiejszych. Funda-
cja, którą zarządza, prowadzi jad-
łodajnię „Ostoja”, restaurację „A 
nóż widelec”, a także magazyn 
żywności dla potrzebujących 
oraz Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Opocznie, który po-

maga osobom zarówno 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną, jak i ruchową. Żywność, 
jaką od 2005 roku wydaje Maga-
zyn Żywności, trafiła już do 5 tys. 
osób na terenie miasta i powiatu 
opoczyńskiego. Fundacja Ostoja 
zajmuje się także pomocą oso-
bom straszym, a niedawno na-
wiązała współpracę m.in. 
z gminą Poświętne, gdzie orga-
nizuje kolonie dla dzieci z tere-

nów wiejskich. Agnieszka Sobol 
współzarządza też Stowarzysze-
niem Rodziców i Opiekunów 
Osób Niepełnosprawnych. 

- Sama wychowałam niepeł-
nosprawne dziecko i wiem z ja-
kimi bolączkami borykają się ro-
dzice takich dzieci - mówi. - 
Nie wyobrażam sobie przestać 
pomagać. Jeśli kocha się, to co się 
robi, to wszystko się uda - do-
daje. 

Agnieszka Sobol pomogła tysiącom osób niepełnosprawnym 
i starszym. Nie wyobraża sobie przestać im pomagać
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Życie, miłość i przyroda 
to dobre tematy na poezję
Kultura 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Irena Plucińska, opoczyńska 
poetka, laureatka konkursów 
poetyckich, została nomino-
wana za wydanie piątego już 
tomu wierszy „Nie wszystko 
jest różowe” i niezwykłą wraż-
liwość twórczą. 

- Byłam bardzo zaskoczona no-
minacją, zastanawiałam się, kto 
mnie wypatrzył i zgłosił do kon-
kursu - cieszy się Irena Plucińska, 
laureatka plebiscytu w pow. 
opoczyńskim, która wygrała go 
z ogromną przewagą. - To bardzo 
miłe, że ja, zwyczajna kobieta, 
mogłam wziąć w nim udział.  

Pani Irena swoją poetycką pa-
sję odkryła dopiero na emerytu-
rze. - Zaczęłam pisać kiedy skoń-
czyłam pracować zawodowo, 
wcześniej nie było na to czasu - 
mówi. - Nie tylko pracowałam, 
ale też wychowywałam ośmioro 
dzieci. Ale poezja zawsze była 
nam bliska. Lubimy wspólnie 
czytać książki, rozmawiać, słu-
chać muzyki i podziwiać piękno 
świata i człowieka. Pierwszy 
wiersz, jaki napisała, to „Ocalić 

od zapomnienia”. - Chciałam ut-
rwalić na papierze moje dzieciń-
stwo, które bardzo dobrze wspo-
minam, moich rodziców - wspo-
mina. - I od tego wiersza 
wszystko się zaczęło.  

Dzisiaj, dorobek poetycki 
Ireny Plucińskiej liczy około 5 ty-
sięcy wierszy i 5 tomików wier-
szy. Jest laureatką wielu konkur-
sów poetyckich, w tym również 
ogólnopolskich. Od kilku lat or-

ganizuje wieczory poetycko- 
muzyczne przy współudziale 
Anny Kubickiej i syna, Jacka 
Plucińskiego. Jest członkiem Li-
terackiego Klubu nad Wąglanką.  

Ceni sobie konstruktywną 
krytykę, która pomaga jej w pi-
saniu wierszy. Najczęściej 
na warsztat pisarski  bierze życie, 
miłość i przyrodę. - To bardzo do-
bry  temat, który od zawsze mnie 
interesował - mówi poetka. 

Irena Plucińska zaczęła pisać wiersze na emeryturze. Spod jej 
pióra wyszło już 5 tysięcy wierszy i 5 tomików
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Rodzinny starosta 
ze społecznymi ambicjami
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Marcin Baranowski, od listo-
pada 2018 roku nowy staro-
sta powiatu opoczyńskiego, 
wygrał nasz plebiscyt w po-
wiecie opoczyńskim.  

Samorządowcem jest już 
kilkanaście lat, od 2006 roku. 
Swoją pracę na rzecz lokalnej 
społeczności rozpoczął wów-
czas jako najmłodszy radny 
powiatu opoczyńskiego. No-
minację w plebiscycie otrzy-
mał za działania przyczynia-
jące się do rozwoju powiatu 
opoczyńskiego, a także sukces 
podczas ostatnich wyborów 
i objęcie funkcji starosty.  

- Ta nagroda jest dla mnie 
nobilitacją i podziękowaniem 
za ciężką pracę - komentuje 
wygraną starosta Marcin Ba-
ranowski i dodaje, że dziś sa-
morządowcy mają coraz wię-
cej wyzwań.  - Zmienia się po-
lityka nie tylko w kraju, ale 
i na świecie, więc trzeba nadą-
żyć za wszystkimi zmianami, 
które dotykają również nas, 
lokalnie - mówi.  

W najbliższych latach prio-
rytetem w pracy będzie po-
prawa infrastruktury drogo-
wej oraz kontynuacja 
wielu inwestycji rozpoczętych 
w ostatnich latach. - Spełnie-
niem moich marzeń byłaby 
placówka opiekuńcza dla 
dzieci z naszego terenu - wy-
mienia starosta. - Pomoc ta-
kim osobom jest mi bardzo 
bliska. Chciałbym też by roz-
wijał się nasz szpital powia-

towy i świadczył usługi 
na wysokim poziomie dla 
wszystkich.  

Prywatnie Marcin Bara-
nowski jest szczęśliwym mę-
żem i ojcem trzech synów 
oraz 4,5 - miesięcznej córki. - 
Rodzina inspiruje mnie i mo-
tywuje do działania, poświę-
cam jej każdą wolną chwilę, 
choć w pracy samorządowca 
nie zawsze jest to łatwe  - 
przyznaje starosta. 

Z samorządem związany jest od trzynastu lat. Prywatnie 
szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci
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Dzięki dobrej organizacji 
poszerzamy swoją ofertę 
Biznes 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Jolanta Nowakowska została 
doceniona za  produkcję węd-
lin, które uzyskały uznanie 
w 50. konkursie „Produkty 
najwyższej jakości w przemy-
śle mięsnym. Jesień 2018”. 
Zwyciężyła w naszym plebi-
scycie w powiecie 
opoczyńskim, a w finale woje-
wódzkim zajęła drugie miej-
sce.  

W 1995 roku w jednej z miejsco-
wości gminy Sławno, wspólnie 
z mężem Grzegorzem, założyła 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Nowakowski. - Dzięki dobrej or-
ganizacji pracy i pomysłowości 
mojego męża, wsparciu moim 
oraz pracowników, firma stale 
poszerzała swoją działalność - 
mówi Jolanta Nowakowska, 
która cieszy się z wygranej w na-
szym plebiscycie.  

Niemalże całe dnie po-
święca swojej pracy. - Od po-
czątku postawiliśmy sobie 
dużą poprzeczkę, by usatysfak-
cjonować naszych klientów 
oraz kontrahentów i pozyskać 
nowe rynki zbytu - mówi No-

wakowska. - Wysoka jakość na-
szych produktów, to dewiza, 
jaką kierujemy się do dzisiaj. 

Nominację w naszym kon-
kursie otrzymała  za produkcję 
wędlin, które uzyskały najwyż-
sze uznanie w 50. konkursie 
„Produkty Najwyższej Jakości 
w przemyśle mięsnym. Jesień 
2018”. Pierwotnie zakład funk-
cjonował jedynie jako ubojnia, 
jednak dzięki zaangażowaniu 
właścicieli i pracowników dzia-

łalność firmy stale się poszerzała. 
Duże zainteresowanie klientów 
skłoniło do rozpoczęcia w 1996 
roku produkcji wędlin. Już 
od pierwszych dni firma stawiała 
na jakość i bezpieczeństwo pro-
duktów oraz satysfakcję klien-
tów. - Nasz zakład może m.in. 
poszczycić się zdobyciem 
w 2006 roku godła promocyj-
nego Teraz Polska. Jesteśmy też 
przedsiębiorstwem Fair Play - 
cieszy się prezes Nowakowska.

Jolanta Nowakowska jest dumna z tego, co wspólnie z rodziną 
udało się jej stworzyć. Zadowolenie klienta jest najważniejsze
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT PABIANICKI

W siedzibie firmy są dwie 
księgi podziękowań
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Lila Sayed 
l.sayed@express.lodz.pl 

Rozmowa z Kamilem 
Bilińskim, właścicielem zakła-
du włókienniczego Biliński 
spółka jawna w Konstantyno-
wie Łódzkim. 

Trudno zliczyć osoby, któ-
rym pomógł w potrzebie Kamil 
Biliński, na co dzień biznes-
men, a po godzinach miłośnik 
fotografii. łodzianin (pan Kamil 
mieszka w Łodzi, ale firmę pro-
wadzi w podłódzkim Konstan-
tynowie) corocznie przeznacza 
od 300 do 400 tysięcy złotych 
na pomóc osobom, które tego 
potrzebują. 

– Miesięcznie otrzymuję 
około trzydziestu, czterdziestu 
maili z prośbą o pomoc – opo-
wiada Kamil Biliński. – Niestety, 
nie jesteśmy w stanie pomóc 
wszystkim.  

Firma pana Kamila istnieje 
od 28 lat. Założył ją tata naszego 
rozmówcy, ale do interesu 
wkrótce dołączył syn. Przez lata 
panowie wspólnie pomagają po-
trzebującym.  

W siedzibie firmy Biliński 
znajdują się dwie księgi podzię-
kować za gest, który obaj wyko-
nali. Są tam podziękowania stra-
żaków ochotników z gminy Kon-
stantynów za zakupiony sprzęt 
medyczny, piłkarek „Włóknia-
rza” za pomoc finansową i bur-
mistrza Konstantynowa Łódz-
kiego Henryka Brzyszcza 
za ostatni gest – czyli zbudowa-
nie dziesięciu miejsc parkingo-

wych wokół placu zabaw i ogro-
dzenie tego obiektu. 

Na tym jednak nie koniec! 
Kamil Biliński cyklicznie orga-
nizuje warsztaty fotografii dla 
młodzieży. Na zajęciach uczy 
młodych fotografów technik 
wykonywania zdjęć, opo-
wiada o szerokim, amerykań-
skim kadrze i o tajnikach por-
tretowania. 
¹ 

Kamil Biliński od 1991 roku wraz z tatą pomaga osobom 
potrzebującym 
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Malowanie sprejem to jego 
pasja i praca. Ma to we krwi
Kultura 
Anna Odrowska 
a.odrowska@express.lodz.pl 

Rozmowa z Adamem Wirskim 
„Krukiem”, tytanem działań 
miejskich, który od 20 lat ma-
luje sprejem, szczególną 
„opieką” otaczając rodzinne 
Pabianice. 

Co oznacza dla pana wygrana 
w plebiscycie? 

To uznanie przez ludzi, 
których spotkałem na swojej 
drodze, moich działań arty-
stycznych w przestrzeni miej-
skiej i przeróżnych warszta-
tów malarskich. To niesamo-
wity naturalny doping tego, 
czym się zajmuje oraz dodat-
kowa motywacja.  

Malowanie ma pan we 
krwi? 
Tata malował obrazy 

w technice olejnej, mama jest 
dekoratorką. Sztuka zawsze 
mnie otaczała i tą drogą sam 
poszedłem. Pod koniec szko-
ły podstawowej poznałem 
graffiti, które pochłonęło 
mnie bez reszty. Od 1998 r. 

poznawałem temat malowa-
nia sprejem. W 2012 r. posta-
nowiłem zająć się street art 
em i malowaniem wielkofo-
rmatowym. Dotąd zrealizo-
wałem ponad 20 większych 
projektów, kilka wyjazdo-
wych oraz prawie 10 warszta-
tów z malowania sprejem. 
Największe dotychczasowe 
osiągnięcie to 120 m kw. 
muralu z Kapralem Wojtkiem  

- projekt zrealizowany Pabia-
nicach w 2016 r.  

Założył pan także fundację 
Jednym z moich osiągnięć 

jest założenie fundacji Kształ 
Koloru, która istnieje dopiero 
od tego roku. Zajmuje się ma-
lowaniem mural,  warsztata-
mi, a  także szerzeniem tema-
tu street artu i malowania 
wielkoformatowego. 

Dzieła Kruka można podziwiać w całych Pabianicach - murale 
maluje na zewnątrznych ścianach budynków, ale nie tylko.
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Radość z odkrywania 
potencjału seniorów
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Anna Odrowska 
a.odrowska@express.lodz.pl 

Rozmowa z Katarzyną Cegieł-
ką, szefową Centrum Seniora 
w Pabianicach 

Dlaczego wygrana w plebi-
scycie jest dla pani ważna? 
To przede wszystkim wiel-

kie wyróżnienie, ogromna sa-
tysfakcja. Traktuję tę wygraną 
jako nagrodę dla całej kadry 
Centrum Seniora, która z  
ogromnym zaangażowaniem 
pracowała i nadal pracu-
je na ten sukces. 

Jak pani myśli, kto na panią 
głosował? 
Myślę, że w większości nasi 

uczestnicy, czyli pabianiczanie 
w wieku 60 plus; mam również 
nadzieję, że kilku znajomych 
oddało na mnie swój głos.  

Dlaczego praca z seniorami 
jest wyjątkowa?  
Przede wszystkim jest bar-

dzo ciekawa, pełna nowych 
doświadczeń i ogromnej saty-
sfakcji, bo polega na aktywo-
waniu osób starszych do  

udziału w życiu społecznym 
i kulturalnym. Odkrywamy 
ich potencjał, który pozwala 
im cieszyć się chwilą, prze-
kraczać swoje ograniczenia. 
Dobrze jest przy tym znać 
świat widziany oczami senio-
rów, wsłuchać się w ich po-
trzeby, które niewiele różnią 
się od potrzeb innych grup 
wiekowych. Najważniejsze to 
pamiętać, że osoba starsza 
chce być nadal uważana za  

część społeczności oraz od-
grywać w niej określoną rolę. 

Co oferuje Centrum Seniora? 
 To 23 rodzaje różnych zajęć 

sportowych, edukacyjnych, 
kulturalnych i psychologicz-
nych, organizujemy wydarze-
nia tematyczne. Ale najwięk-
szym osiągnięciem naszych se-
niorów nie są nagrody w kon-
kursach, lecz brak poczucia sa-
motności. 

Odkrywamy potencjał esniorów, który pozwala im cieszyć się 
chwilą, przekraczać swoje ograniczenia
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Interes rodzinny 
na czterystu pracowników!
Biznes 
Lila Sayed 
l.sayed@express.lodz.pl 

Rozmowa z Mirosławem 
Sobierajem, właścicielem za-
kładu mięsnego Jamir w miej-
scowości Bechcice-Parcela 
w gminie Lutomiersk. 

Firma Jamir zajmuje się pro-
dukcją wędlin. To biznes ro-
dzinny, który zapoczątkował Mi-
rosław Sobieraj w 1992 roku. Za-
kład działa już 27 lat i zatrudnia 
400 osób. Dziennie produkuje 12 
ton wędlin, a to oznacza, że rocz-
nie w Jamirze powstaje  tysiące 
ton kiełbasy, szynki i baleronu. 

– Naszą specjalnością są biała 
kiełbasa, kiełbasa podwawelska 
i tzw. specjały bechcickie, czyli 
wędliny z wyższej półki – mówi 
Mirosław Sobieraj. 

W 1992 roku zakład był nie-
wielki, ale z roku na rok się rozra-
stał. W tym samym czasie przy-
bywało konkurencji. Dziś firma 
Jamir zajmuję powierzchnię 
5.200 metrów.  Wędliny pow-
stają tu od początku do końca – 
w zakładzie jest masarnia, linia 
produkcyjna i sklep. Zakład pra-
cuje całodobowo – pracownicy 
przychodzą  na dwie zmiany. 

A właściciel zakładu spędza tam 
całe dni i noce.  

– To mój drugi dom – mówi 
pan Mirosław.  

Jamir to interes rodzinny – w  
firmie pana Mirosława pracuje 
jego młodszy syn, synowa i wnu-
czek, który ukończył kierunek 
technologia żywności.  

– Tylko starszy syn się wyła-
mał i zmienił branżę. Choć też 
pracuje ze zwierzętami – dodaje 
Mirosław Sobieraj, zwycięzca 

plebiscytu Człowiek Roku 2018 
w kategorii Biznes.  

Starszy syn jest weteryna-
rzem. Prowadzi w Konstanty-
nowie Łódzkim prywatną kli-
nikę i zatrudnia 44 osoby.  

Jak Mirosław Sobieraj wpadł 
na pomysł otworzenia masarni 
i sklepu? 

– Z zawodu jestem tapice-
rem. Pewnego dnia kupiłem zie-
mię i zaczął hodować tuczniki... 
– dodaje.

Mirosław Sobieraj podczas odbierania dyplomu na Człowieka 
Roku 2018.
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT PAJĘCZAŃSKI

Taka nominacja zobowiązuje 
do dalszych działań
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Natalia Ptak 
natalia.ptak@polskapress.pl 

Anna Paczuszka, członkini 
Klubu Biegacza Warta,   
zwyciężyła w powiecie 
pajęczańskim. 

Kapituła redakcyjna przy-
znała pani Annie nominacje 
za zaangażowanie w akcje po-
mocy dla osób w trudnej sytu-
acji życiowej, m.in. poprzez 
zbiórkę charytatywną pod-
czas biegu Cross Patówka, 
a także promowanie aktyw-
ności fizycznej wśród miesz-
kańców Pajęczna i okolic. 

– Szanowni Państwo!  Z ca-
łego serca dziękuję  wszystkim 
tym , którzy wsparli mnie 
swoim głosem. Dziękuję 
za ogrom życzliwości  
oraz sympatii, którą otrzymy-
wałam podczas trwania pierw-
szego etapu plebiscytu. Sama 
nominacja do Człowieka Roku 
w kategorii działalność spo-
łeczna i charytatywna  była dla 
mnie ogromnym zaskocze-
niem, wyróżnieniem i niesa-
mowitą niespodzianką. Taka 

nominacja zobowiązuje i trzeba 
teraz dołożyć wszelkich starań, 
aby kolejne sportowe jak i bie-
gowe akcje charytatywne na te-
renie powiatu pajęczańskiego  
miały dużą frekwencję a tym 
samym przyczyniły się  do po-
mocy finansowej w leczeniu 
i rehabilitacji dzieci z naszego 
regionu. Klub  Biegacza Warta 
serdecznie zaprasza osoby ak-
tywne , osoby które tak samo 

jak my lubią biegać do wstąpie-
nia do naszego stowarzyszenia. 
Niezależnie,  czy jesteś począt-
kującym biegaczem, czy już za-
awansowanym – dołącz do nas, 
a my na wspólnych treningach 
zapewnimy duży wypływ 
endorfin, czyli hormonów 
szczęścia, które wprawią Cię 
w dobry nastrój – kończy Anna 
Paczuszka. 
¹

Anna Paczuszka: – Dziękuję za ogrom życzliwości i sympatii, 
którą otrzymywałam podczas trwania plebiscytu  
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Wyróżnienie dodaje skrzydeł. 
Do zobaczenia na scenie!
Kultura 
Daniel Sibiak 
daniel.sibiak@polskapress.pl 

Wokalistka i aktorka Martyna 
Młynarska-Modlińska 
została laureatką w powiecie  
pajęczańskim. 

Do zaszczytnego tytułu Czło-
wiek Roku Martynę Młynar-
ską-Modlińską nominowano 
za udane występy na scenach 
koncertowych i teatralnych 
oraz zaangażowanie w organi-
zację Ogólnopolskiego Festi-
walu Kolęd i Pastorałek 
w Pajęcznie. 

- Już sama nominacja była 
dla mnie ogromnym zaskocze-
niem. Takim wspaniałym pre-
zentem Noworocznym - mówi 
wzruszona Martyna Młynar-
ska-Modlińska.  

I dodaje, że  ostatnie chwile 
głosowania w plebiscycie, były 
niezwykle ekscytujące, 
zwłaszcza dla jej najbliższych.  

– Rodzina bardzo to przeży-
wała. Informacja, że udało się 
zdobyć tytuł Człowieka Roku 
2018 powiatu pajęczańskiego 
dała mi i moim bliskim wiele ra-
dości i satysfakcji. Staram się 

piąć do góry ciężką pracą 
i wielką miłością do tego co ro-
bię, dlatego tym bardziej takie 
wyróżnienie cieszy i dodaje 
skrzydeł. Dziękuję za wszystkie 
głosy w powiecie pajęczańskim. 
Do zobaczenia na scenie - mówi 
szczęśliwa Martyna Młynarska-
Modlińska, która swój talent za-
prezentowała ostatnio podczas 
jubileuszu 30-lecia Wieczoru 
Poezji przy Świecach zorganizo-

wanego przez II LO w Wieluniu.  
To właśnie tutaj Martyna 

uczyła się w klasie o profilu ak-
tywności twórczej i rozwijała 
swój talent m.in. pod okiem 
Zofii Szpikowskiej. Nic zatem 
dziwnego, że jako jedna 
z wielu laureatek cenionego 
festiwalu była gościem spe-
cjalnym na niedawnym jubile-
uszu. 
¹

Martyna Młynarska-Modlińska to ceniona wokalistka 
i aktorka, która obecnie realizuje się w powiecie pajęczańskim
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Będę utrzymywać 
narzucone sobie tempo
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Marcin Stadnicki 
m.stadnicki@dziennik.lodzki.pl 

Strażak ochotnik i świeżo 
upieczony prezes Związku 
Młodzieży Wiejskiej podkre-
śla, że aby zrobić coś dla spo-
łeczeństwa, potrzebny jest za-
równo lider jak i grupa osób, 
które pracują na wspólny suk-
ces.  

- Jest to dla mnie bardzo miłe, 
że mieszkańcy w ten sposób do-
cenili to, co robię. Tym bardziej 
mnie to cieszy, że w obliczu no-
wej funkcji, którą sprawuję 
w Związku Młodzieży Wiejskiej 
i nowych wyzwań, chciałbym 
jeszcze bardziej się zaangażować 
w działalność na rzecz lokalnej 
społeczności - mówi Adam No-
wak, który pracy społecznej po-
święca się na dwóch płaszczy-
znach. Jest czynnym strażakiem 
ochotnikiem w OSP Marzęcice 
a od 2012 roku członkiem Prezy-
dium Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych.  

Funkcję Prezesa Zarządu Kra-
jowego Związku Młodzieży 
Wiejskiej, który to związek wraz 

z samorządami z powiatu 
pajęczańskiego i Związku OSP 
zorganizował pierwszą Sparta-
kiadę Młodzieży Wiejskiej Woje-
wództwa Łódzkiego, pełni od 5 
grudnia ubiegłego roku. Adam 
Nowak podkreśla jednak, że 
w działalności społecznej liczą 
się przede wszystkim ludzie, 
z którymi można współpraco-
wać. 

– Ważny jest lider, ale jeszcze 
ważniejsza jest grupa osób, które 

pracują na ten sukces – mówi.   
–Podobnie było w przypadku 
spartakiady. To było zadanie, 
nad którym pracowało wiele 
osób, wielu młodych liderów, 
wolontariuszy – podkreśla Adam 
Nowak. Uznanie, jakie zdobył 
w oczach lokalnej społeczności 
popycha do dalszej pracy. 

– Będę starał się utrzymywać 
narzucone sobie tempo, bo nie 
wolno nigdy zahamować – mówi 
Adam Nowak.

– Ważny jest lider, ale jeszcze ważniejsza jest grupa osób, które 
pracują na ten sukces – mów Adam Nowak
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Firma multienergetyczna 
z 20-letnim doświadczeniem
Biznes 
Natalia Ptak 
natalia.ptak@polskapress.pl 

Dariusz Brzozowski, prezes 
firmy EWE Energia, został lau-
reatem w kategorii Biznes 
 w powiecie pajęczańskim.  

Dariusz Brzozowski został nomi-
nowany za rozwój sieci gazo-
wych na terenie powiatu 
pajęczańskiego oraz zorganizo-
wanie wspólnie z władzami 
gminy Działoszyn akcji zachęca-
jącej mieszkańców do wymiany 
pieców węglowych na ekolo-
giczne źródła ciepła. 

- Bardzo się cieszę z uzyska-
nego tytułu. To bardzo duże wy-
różnienie dla mnie, dla naszej 
firmy, która od 20 lat wspiera 
działania proekologiczne. Cieszę 
się, że zostały one zauważone 
i docenione.  Widać poprzez to 
rosnącą świadomość ekolo-
giczną zarówno wśród lokalnych 
władz samorządowych jak 
i mieszkańców - mówi Dariusz 
Brzozowski, Prezes Zarządu 
EWE energia sp. z o.o. 

W naszym regionie EWE zbu-
dowała gazociągi na obszarze 
powiatów wieluńskiego 
i pajęczańskiego. Oprócz łódz-

kiego EWE posiada własne sieci 
gazowe również w wojewódz-
twach lubuskim, dolnośląskim, 
lubelskim, świętokrzyskim, 
opolskim. Firma oferuje również 
rozwiązania w zakresie energii 
elektrycznej, doradztwa energe-
tycznego i ciepła. 

- Gaz ziemny to niewątpliwie 
jedno z najbardziej ekologicz-
nych źródeł ogrzewania, dlatego 
będziemy kontynuować eduka-
cję i propagować wśród klientów 

zmianę ogrzewania na ekolo-
giczne - dodaje szef spółki.  

Dariusz Brzozowski pełni 
funkcję prezesa EWE energia sp. 
z o.o. od 2000 roku. Od 2007 r. 
jest członkiem zarządu EWE Pol-
ska. Pełni  też funkcję wicepre-
zesa zarządu Związku Praco-
dawców Prywatnych Energetyki 
przy PKPP Lewiatan oraz wice-
prezesa zarządu Izby Gospodar-
czej Gazownictwa.  
¹

Dariusz Brzozowski z branżą gazowniczą związany jest 
od 2000 r. Objął wtedy funkcję prezesa EWE energia sp. z o.o.
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Niewyczerpana energia 
w organizowaniu imprez
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Karolina Wojna 
k.wojna@dziennik.lodz.pl 

Magdalena Wnukiewicz została 
doceniona za kreatywność 
i skuteczność w pozyskiwaniu 
dotacji na organizację wyda-
rzeń oraz imprez łączących 
mieszkańców całego powiatu. 

O sobie mówi, że jest ręcznianką 
urodzoną w Piotrkowie. Z wy-
kształcenia jest nauczycielem - 
polonistą, z doświadczeniem 
w pracy w szkołach w Ręcznie 
i Szydłowie, a od 2011 roku kie-
ruje Miejską Biblioteką Publiczną 
w Wolborzu.  W ubiegłym roku 
założyła Stowarzyszenie Wir-
tuoz, które przygotowało i zreali-
zowało projekt „Promocja czy-
telnictwa i bibliotek” - ogromną 
akcję prezentującą potencjał bi-
bliotek z całego powiatu i inte-
grującą mieszkańców w cyklu 
wydarzeń artystycznych.  

Projekt  sfinansowano w ra-
mach pierwszej edycji budżetu 
obywatelskiego województwa 
łódzkiego. - Ten projekt zakładał, 
że razem pokazujemy potencjał 
bibliotek, każda biblioteka jako 

instytucja kultury mogła się za-
prezentować, a zarazem mieli-
śmy pieniądze na to, że na scenie 
ciągle coś się działo m.in. był Szy-
mon Hołownia, koncerty - mówi 
Magdalena Wnukiewicz.   

W tym roku Stowarzyszenie 
„Wirtuoz” znów świętuje i zbiera 
owoce swojej pracy i pomysłów - 
ponownie w ramach II edycji BO 
województwa łódzkiego, będzie 
realizować kolejny projekt:  

,,WprowadzaMY zmiany! Po-
staw na rozwój, sporty walki, 
edukację zdrowotną starszych 
i tych całkiem małych”. Realiza-
cja projektu, która rozpocznie się 
w czerwcu i potrwa do grudnia, 
to szereg akcji i wydarzeń z bu-
dżetem na niemal 300 tys. zł. 
A po drodze „Wirtuoz”  oraz jego 
prezes Magdalena Wnukiewicz, 
ma jeszcze czas i energię na orga-
nizację gal sportów walki.

Magdalena Wnukiewicz organizuje szereg akcji i wydarzeń,  
a po drodze ma jeszcze czas i energię na organizację gali MMA
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Taniec jest stylem życia 
i sposobem myślenia
Kultura 
Aleksandra Tyczyńska 
a.tyczynska@dziennik.lodz.pl 

Aleksandra Grabowska 
z Piotrkowa Trybunalskiego, 
założycielka i choreograf ze-
społu tanecznego Let’s Dance, 
zdobywczyni  1. miejsca w po-
wiecie i 2. w finale wojewódz-
kim plebiscytu  Człowiek Roku 
2018 w kategorii Kultura. 

Piotrkowianka ukończyła Aka-
demię Muzyczną w Łodzi na kie-
runku Choreografia i Technika 
Tańca. Jednocześnie studiowała 
filologię polską. Zdecydowała się 
jednak pracować z młodszymi 
dziećmi i skończyła studia pody-
plomowe z pedagogiki przed-
szkolnej i wczesnoszkolej. 

W międzyczasie rozpoczęła 
współpracę z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Piotrkowie, 
gdzie uczyła dzieci tańca, a póź-
niej też z Ośrodkiem Edukacji Ar-
tystycznej w Piotrkowie, gdzie  
prowadziła zajęcia dla dzieci i se-
niorów. Jest wychowaczynią 
w żłobku. 

Od trzech lat samodzielnie 
prowadzi zespół Let’s Dance, 
który założyła. Zespół liczy pra-

wie 50 dzieci w trzech grupach 
zaawansowania. Jej podopieczni 
tańczą jazz połączony w tańcem 
współczesnym i elementami 
gimnastyki oraz akrobatyki. Naj-
większym sukcesem Let’s Dance 
jest Wicemistrzostwo Polski Fe-
deracji WADF w jazz dance. 

- Taniec jest stylem życia, spo-
sobem myślenia, postrzegania 
swojego ciała. Co ważne, jest 
ogólnorozwojowy, uelastycznia 

ciało, równomiernie buduje 
tkankę mięśniową. I kiedy ma się 
jakiś gorszy okres w życiu, to na-
prawdę pomaga, działa terapeu-
tycznie, bo dzięki tańcu można 
dać upust emocjom - podkreśla 
Aleksandra Grabowska. 

W wolnych chwilach stara się 
znaleźć czas na drugą swoją 
wielką pasję - fotografię i ogląda-
nie nowości filmowych z mę-
żem. Z zapałem czyta też książki.

Pasja Aleksandry Grabowskiej przyczynia się 
do upowszechniania tańca wśród mieszkańców Piotrkowa
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Wójt, który postawił 
na poprawę infrastruktury
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Karolina Wojna 
k.wojna@dziennik.lodz.pl 

Roman Drozdek, wójt Woli 
Krzysztoporskiej , był nomino-
wany za  rekordowe inwestycje, 
m.in. kompleksowy system od-
prowadzania i oczyszczania 
ścieków, budowę placów za-
baw w sołectwach, poprawę 
stanu dróg. 

Roman Drozdek jest wójtem 
Woli od 2002 roku. To świadczy 
o tym, jak mieszkańcy doceniają 
jego wizję rozwoju gminy - bu-
dowę komfortowych i nowo-
czesnych siedzib szkół, inwesty-
cje w bazę sportową, kulturę 
i tradycje ludowe poprzez odna-
wianie domów ludowych, czy 
wreszcie poprawę bezpieczeń-
stwa na drogach lokalnych. Na te 
wszystkie cele realizowane pod-
czas kolejnych kadencji samo-
rządu gmina skutecznie pozy-
skuje fundusze unijne - według 
rankingu „Wspólnoty” Wola 
Krzysztoporska w latach 2004 - 
2014 była w czołówce gmin po-
wiatu piotrkowskiego jeżeli cho-
dzi o unijne dofinansowanie. - 
Jeżeli nie pozyskam tych środ-

ków zewnętrznych, to musimy 
się zadowolić pieniędzmi, które 
pochodzą z własnych dochodów 
- wyjaśnia Roman Drozdek 
i przyznaje, że te także sukce-
sywnie rosną. - Już mamy 55 mln 
zł po stronie dochodów. 

Gmina  stawia na poprawę in-
frastruktury, co przyciąga no-
wych mieszkańców, a także in-
westorów. - Gospodarka prze-
strzenna przynosi owoce, mamy 
ok. 300 ha pod inwestycje. A to 

powoduje, że ta tendencja wzro-
stowa po stronie dochodów się 
utrzyma - dodaje. Stąd kolejne 
plany inwestycyjne - dalsza bu-
dowa kanalizacji, poprawa stanu 
dróg, projektowanie nowych 
placów zabaw czy rewitalizacja 
parku. Odnawiane są też sołe-
ctwa, a na terenie gminy jest ich 
aż 42. Wydatki na inwestycje 
w 2019 roku to na razie 9 mln zł, 
ale wójt nie ma wątpliwości, że 
ta kwota wzrośnie. 

- Dobra wola w gminie Wola będzie sprzyjała - mówi wójt Drozdek. 
Na zdjęciu z  Marcinem Polakiem,  prezesem Polska Press w Łodzi
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Uratował od upadłości 
klub Piotrcovia
Biznes 
Karolina Wojna 
k.wojna@dziennik.lodz.pl 

Marek Ostrowski, przedsiębior-
ca i prezes klubu PGNiG 
Superligi piłki ręcznej MKS 
Piotrcovia, to laureat naszego 
plebiscytu w kategorii Biznes. 
Jego zaangażowanie w sport 
uratowało klub od upadłości. 

Jest piotrkowianinem, choć 
przez 42 lata mieszkał i prowa-
dził działalność w Holandii. 
Swoje interesy do Polski prze-
niósł, jak żartuje, „na starość”, 
ok. 12 lat temu. Jednocześnie, ze 
względu na swoją miłość do piłki 
ręcznej, a sam tę dziedzinę upra-
wiał w młodości, zaczął wspie-
rać piotrkowski klub jako spon-
sor, a w maju 2018 objął funkcję 
prezesa zarządu Piotrcovii. 

Gdyby nie ta zmiana i jego 
zdecydowane działania, klub 
z ponad 30-letnią tradycją prze-
stałby istnieć. - Naszym głów-
nym celem jest, żebyśmy zostali 
najlepszym klubem w Polsce - 
mówi Marek Ostrowski i daje so-
bie na to trzy lata. Jak dodaje, po-
tem zrezygnuje z funkcji. 

W klubie zaprowadził po-
rządki jak w swoich firmach, 

a jest właścicielem m.in. firmy 
PPT, zajmującej się świadcze-
niem usług dotyczących pracy 
tymczasowej i doradztwem per-
sonalnym. - Wszystko musi być 
jawne, transparentne, chcę 
oczyścić atmosferę, która naro-
sła wokół klubu - mówi i zazna-
cza, że w jego działalności nigdy 
nic nie było załatwiane „pod sto-
łem”. Takim sposobem zarzą-
dzania chce przekonać do wspie-
rania klubu także innych przed-

siębiorców. Są potrzebni, by 
Piotrcovia rosła w siłę - zwięk-
szała budżet, kupowała nowe za-
wodniczki i szkoliła grupy mło-
dzieżowe. - Mamy pełną księgo-
wość, wszyscy sponsorzy będą 
mogli mieć wgląd - podkreśla 
i wierzy, że przekona nie tylko lo-
kalne firmy. Był zaskoczony ple-
biscytową nominacją, a wygraną 
przyjął jako wyraz docenienia 
jego zaangażowania w działal-
ność piotrkowskiego sportu.

- Cieszę się i jestem bardzo zadowolony, że to co się dzieje 
w naszym klubie, znalazło uznanie - mówi Marek Ostrowski
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Zmotywowany, by działać 
dla lokalnej społeczności
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Krzysztof Kaniecki 
k.kaniecki@dziennik.lodz.pl 

Jacek Stawiszyński okazał się 
bezkonkurencyjnym zwycięzcą 
w tej kategorii. 1.927 głosów od-
danych na niego uplasowało 
przedsiębiorcę z Zagórzyc 
na czwartym miejscu w woje-
wództwie łódzkim.  

– Wszystkim, którzy oddali głos 
na moją osobę, dziękuję za tak 
liczne wsparcie – mówi Jacek 
Stawiszyński. – Moja charyta-
tywna działalność nie przynio-
słaby takich efektów, gdyby nie 
współpraca i wsparcie burmi-
strza Poddębic Piotra 
Sęczkowskiego oraz Pawła 
Plewińskiego. Szczególne po-
dziękowania ślę mojej kocha-
nej żonie oraz całej rodzinie. 
Tak duży oddźwięk  oraz wy-
różnienie, które mnie spotkało, 
będzie motywacją dla dalszej 
działalności na rzecz lokalnej 
społeczności. 

Człowiek Roku powiatu 
poddębickiego w kategorii Dzia-
łalność Społeczna i Charyta-
tywna nominowany został 

za wybudowanie w czynie spo-
łecznym boiska przy Szkole 
Podstawowej w Bałdrzychowie. 
Czytelnicy „Dziennika Łódz-
kiego” doceniają też działania 
Jacka Stawiszyńskiego za bezin-
teresowne sponsorowanie au-
dycji muzycznej dla dzieci 
w Szkole Podstawowej Specjal-
nej Nr 201 w Łodzi, a także 
za współorganizację Dnia Ko-
biet w Zagórzycach.  

Impreza dla pań z tej miejsco-
wości w tym roku została zorga-
nizowana już po raz drugi. Mar-
cowe obchody Święta Kobiet 
w Zagórzycach cieszyły się jesz-
cze większym zainteresowa-
niem niż za pierwszym razem. 
Panowie zadbali nie tylko 
o kwiatki, ale przygotowali rów-
nież smaczne posiłki oraz mu-
zykę, która umilała czas uczest-
niczkom spotkania.

Jacek Stawiszyński – przedsiębiorca z Zagórzyc – wiele razy 
udowodnił, że jest człowiekiem o wyjątkowo dobrym sercu
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W tej bajce zagrają bańki  
mydlane połączone z iluzją
Kultura 
Krzysztof Kaniecki 
k.kaniecki@dziennik.lodz.pl 

Dawid Siwiec, artysta – zakli-
nacz baniek mydlanych połą-
czonych z iluzją zdobył tytuł 
Człowieka Roku Powiatu 
Poddębickiego w kategorii 
kultura.  

Nasz laureat był w wielkim 
szoku, kiedy odebrał telefon 
od żony z informacją, że to 
właśnie on został  zwycięzcą 
naszego plebiscytu. 

– Akurat kończył się mój po-
kaz, a tu dzwoni żona i mówi, 
mam dla ciebie wiadomość. Ja 
wtedy byłem zupełnie w in-
nym świecie – świecie baniek. 
Pytam, co się stało? A ona mówi 
– wygrałeś w Poddębicach – 
opowiada Dawid Siwiec. – Ta 
wygrana najbardziej ucieszyła 
moich rodziców. 

Zwycięzca naszego plebi-
scytu animatorem został nie 
z wyboru. Karierę zawodową 
zaczynał bowiem, jako... dyrek-
tor operacyjny w firmie budow-
lanej. Z dnia na dzień zrezygno-
wał jednak z pracy i zajął się 
animacją. Zaczynał, jako 

klown, potem była iluzja, która 
ewoluowała w stronę baniek. 

– Jako jeden z nielicznych 
w Polsce udało mi się połączyć 
bańki z iluzją oraz używanymi 
do pokazów gadżetami – mówi 
Siwiec. – Używamy baniek z og-
niem, z dymem oraz baniek 
w bańce.  Teraz przygotowuję 
przedstawienie z udziałem ba-
niek mydlanych. Będzie to 
bajka nie tylko dla dzieci, ale 

i dla dorosłych. Bajka z insceni-
zacją oraz fabułą, której scena-
riusz ma być dla wszystkich 
niespodzianką. 

Bajkę, w której w roli akto-
rów wystąpią także widzo-
wie, zobaczyć można będzie 
już od września tego roku nie 
tylko w przedszkolach 
i w szkołach. Zostanie ona wy-
stawiona też w jednej z dużych 
restauracji.

Dawid Siwiec ma już na koncie około 600 pokazów,  
ale najtrudniej jest mu występować przed własnymi dziećmi
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Tym razem wójt wygrał 
więcej niż jednym głosem
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Krzysztof Kaniecki 
k.kaniecki@dziennik.lodz.pl 

W tej kategorii w powiecie 
poddębickim triumfował Ra-
dosław Arkusz. Na wójta gmi-
ny Dalików nasi Czytelnicy od-
dali 282 głosy, co uplasowało 
go w pierwszej dziesiątce 
w województwie łódzkim.  

– Bardzo cieszy mnie fakt, że 
mieszkańcy mojej gminy 
na mnie głosowali, choć trochę 
szkoda, że wygrana w plebiscy-
cie nie była jednym głosem – 
mówi z uśmiechem Radosław 
Arkusz, który w ten sposób na-
wiązuje do ubiegłorocznych wy-
borów samorządowych, w któ-
rym wieloletniego wójta gminy 
Dalików pokonał najmniejszą 
z możliwych przewagą. Decydo-
wał 1 głos! – Dla mnie ten tytuł, to 
ogromna satysfakcja, bo wiem, 
że są osoby, które interesują się 
tematami samorządowymi. 

Warto dodać, że nasz laureat 
w kategorii samorządność 
i społeczność lokalna nomina-
cję do plebiscytu otrzymał 
za wyjątkowe szczęście w je-
siennych wyborach. Z poprzed-

nim wójtem Pawłem Szymcza-
kiem, który rządził gminą nie-
przerwanie od 1998 r., Rado-
sław Arkusz wygrał... 1 głosem. 
Było to najbardziej spektaku-
larne zwycięstwo w kraju. Ko-
misja wyborcza po kilka razy li-
czyła głosy i... za każdym ra-
zem wychodził wynik 987:986 
dla wspieranego przez PiS Ra-
dosława Arkusza.  

Co więcej, szczęście naszego 
Człowieka Roku Powiatu 

Poddębickiego nie opuściło 
również w sytuacji, kiedy 
o składzie Rady Gminy Dalików 
w jednym z okręgów wybor-
czych rozstrzygało losowanie. 
W tym przypadku dwie osoby 
otrzymały tę samą liczbę gło-
sów i o wszystkim decydował 
ślepy los.  Szczęście ponownie 
uśmiechnęło się do kandydują-
cego z listy Porozumienia 
Gowina, z którego startował 
także wójt Radosław Arkusz. 

Radosław Arkusz wyprzedził o 89 głosów drugiego na liście 
burmistrza Uniejowa Józefa Kaczmarka 
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Ten plebiscyt integruje 
lokalną społeczność
Biznes 
Krzysztof Kaniecki 
k.kaniecki@dziennik.lodz.pl 

Jan Krakowiak zdobył tytuł 
Człowieka Roku Powiatu 
Poddębickiego. Dla prezesa 
Poddębickiego Centrum Zdro-
wia jest to już drugie takie wy-
różnienie. 

Jan Krakowiak  został nomino-
wany za skuteczne zarządzanie 
poddębickim szpitalem, czego 
najlepszym dowodem jest zdo-
byta przez prezesa spółki Na-
groda Super Wiktoria – Osobo-
wość Roku Branży Medycznej. 
Warto dodać, że poddębicki szpi-
tal jest Ambasadorem Marki 
WIKTORIA. Spółka PCZ dwa 
razy z rzędu uzyskała Znak Ja-
kości Przedsiębiorców. Kolejnym 
sukcesem było doprowadzenie 
do odzyskania po latach przez 
szpital pogotowia ratunkowego.  

– Stworzyliśmy w Poddębi-
cach system kompleksowej 
opieki ratownictwa medycz-
nego, mając w jednej strukturze 
nocną pomoc lekarską, szpitalny 
oddział ratunkowy i zespoły wy-
jazdowe „S” i „P”. Do tego dosta-
liśmy całodobową obsadę ze-
społu wyjazdowego w Uniejo-

wie, gdzie cały czas walczono 
o karetkę – mówi nasz laureat.  

Od 1 kwietnia br. ratownictwo 
medyczne znów jest w szpital-
nych rękach, a około 50 pracow-
ników zbudowanego od pod-
staw pogotowia ma do dyspozy-
cji cztery  nowocześnie wyposa-
żone karetki warte w sumie po-
nad 2 mln zł. 

– Zdobycie tytułu Człowieka 
Roku Powiatu Poddębickiego to 
dla mnie wyjątkowo miła nie-

spodzianka, bo jest to bardzo 
fajna inicjatywa redakcji, która 
daje możliwość poznania ludzi 
w terenie wyróżniających się 
w różnych dziedzinach – przy-
znaje Jan Krakowiak. – Ten ple-
biscyt integruje lokalną społecz-
ność, a nam uczestnikom przy-
nosi ogromną satysfakcję oraz 
motywuję do jeszcze wydajniej-
szej pracy. Wszystkim, którzy od-
dali na mnie głosy, chciałbym 
za to bardzo podziękować.

Jan Krakowiak zgromadził 307 głosów, co pozwoliło mu się 
znaleźć w najlepszej dziesiątce wojewódzkiej
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

Biega, jeździ na rowerze 
i jeszcze ma czas dla innych
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Jacek Drożdż 
j.drozdz@dziennik.lodz.pl 

W kategorii działalność spo-
łeczna i charytatywna najwię-
cej głosów (278) w powiecie 
radomszczańskim zdobył Se-
bastian Pierzchalski, prezes 
Kolarsko-Biegowego Klubu 
Sportowego Radomsko. 

Szef KBKS został nominowany 
za „działalność na rzecz promo-
wania aktywności fizycznej 
w powiecie, organizację imprez 
sportowych oraz pomoc osobom 
niepełnosprawnym”. 

- Dziękuję wszystkim, któ-
rzy na mnie zagłosowali. To 
ogromny zaszczyt znaleźć się 
w takim gronie. Ta nagroda na-
leży się wszystkim tym, z któ-
rymi organizuję imprezy chary-
tatywne oraz sportowe. Dedy-
kuję ją wszystkim członkom 
Kolarsko-Biegowego Klubu 
Sportowego w Radomsku oraz 
wszystkim przyjaciołom klubu 
- mówi Sebastian Pierzchalski. 
- Wierzę, że ta nagroda doda 
nam jeszcze większego 
„powera” do działania na rzecz 

rozwoju kolarstwa i biegania 
w naszym mieście. 

Radomszczański laureat jest 
założycielem amatorskiego 
klubu kolarskiego Rowerzyści 
w Radomsku oraz klubu dla bie-
gaczy - Biegacze w Radomsku. 

I to nie wszystko. Sebastian 
jest uczestnikiem biegów po  
schodach, biegów ulicznych oraz 
półmaratonów i maratonów, 
triathlonista zimowy i duathlo-

nista oraz organizator rajdów ro-
werowych i biegów ulicznych, 
crossowych i innych imprez 
sportowych, m.in. I Biegu Miko-
łajkowego w Radomsku, I Mara-
tonu Spinningu w Radomsku, 
Radomszczańskich Biegów Re-
kreacyjnych i Biegu z okazji 750-
lecia miasta. 

Jego ostatnie „dziecko” to 
Radomszczański Festiwal Bie-
gowo-Rowerowy.

Sebastian Pierzchalski, pasjonat biegania i kolarstwa, 
założyciel Kolarsko-Biegowego Klubu Sportowego Radomsko
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Cieszy mnie każdy sukces 
moich podopiecznych 
Kultura 
Małgorzata Kulka 
m.kulka@dziennik.lodz.pl 

W kategorii Kultura w plebiscy-
cie Człowiek Roku w powiecie 
radomszczańskim zwyciężyła 
Violetta Ojrzyńska. Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gidlach uzbierała  94 głosy 

W kategorii Kultura w powiecie 
radomszczańskim wygrała Vio-
letta Ojrzyńska, która zdobyła 94 
głosy. Pani Violetta nominowana 
była za „wieloletnie kształcenie 
wokalne młodych talentów z po-
wiatu radomszczańskiego”. 

Wśród jej podopiecznych są 
m. in. Maria Markiewicz, uczest-
niczka programu „Must be the 
Music” oraz Oliwia Kopiec i Mi-
chał Makowski, których cała Pol-
ska poznała dzięki I edycji pro-
gramu „The Voice Kids”. W tym 
roku w II edycji tego programu 
mogliśmy  oglądać kolejną podo-
pieczną pani Violetty - Julię 
Drożdżyńską. Wokalne talenty 
szlifowane przez instruktorkę 
osiągają duże sukcesy, wystę-
pują na scenach festiwali, nagry-
wają piosenki i zakładają ze-
społy. - Wyróżnienie w plebiscy-

cie jest dla mnie pozytywnym 
zaskoczeniem i powodem do ra-
dości, że doceniono efekty mo-
jej pracy. Pracy, która zarazem 
jest  moją pasją i źródłem inspi-
racji i rozwoju - mówi Violetta 
Ojrzyńska. 

Na co dzień nasza zwycięż-
czyni jest kierownikiem Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gidlach, 
przy którym działa Studio Wo-
kalne, kształcące młode talenty 

i przygotowujące ich do najróż-
niejszych konkursów ogólnopol-
skich i międzynarodowych. - 
Najważniejsze w pracy z dziećmi 
i młodzieżą jest dla mnie  nawią-
zywanie relacji,na bazie których 
rozwijanie umiejętności wokal-
nych dzieje się niepostrzeżenie 
i jest dla mnie i dziecka  przyjem-
nością. Niezmiernie cieszy mnie 
każdy najmniejszy sukces moich 
podopiecznych - dodaje.

- Praca jest moją pasją, źródłem inspiracji i rozwoju... 
- mówi Violetta Ojrzyńska, dyrektor GOK w Gidlach
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Z seniorami współpracuję 
od bardzo wielu lat
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Jacek Drożdż 
j.drozdz@dziennik.lodz.pl 

W powiecie radomszczańs-
kim w kategorii samorząd-
ność i społeczność lokalna wy-
grała Sylwia Tymińska (321 
głosów), dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Przedborzu. 

Pani Sylwia została nominowana 
za „współpracę z seniorami 
z gminy Przedbórz, aktywizację 
i integrację osób starszych”. 

Instytucja kierowana przez 
panią Sylwię, czyli Miejski Dom 
Kultury, jest niezwykle przy-
chylna starszym mieszkańcom 
gminy Przedbórz. W MDK 
działa Chór Seniora, dom kul-
tury współpracuje z Klubem 
Seniora „Czas pogody” oraz 
nowo powstałym Dziennym 
Klubem Seniora... 

- W ubiegłym roku przystą-
piliśmy również do projektu 
„Przystanek 60+” Łódzkiego 
Domu Kultury. W jego ramach 
seniorzy mieli w MDK zorgani-
zowane warsztaty z robienia 
gobelinu, malarskie i fotogra-
ficzne - opowiada Sylwia Ty-
mińska. - Ale to również nie 

wszystko, bo dla naszych senio-
rów zorganizowaliśmy także 
wycieczki do naszych parków 
krajobrazowych. 

Te działania spodobały się or-
ganizatorom na tyle, że pod ko-
niec roku pani Sylwia odebrała 
w Łodzi, podczas specjalnej gali 
w Łódzkim Domu Kultury, na-
grodę w kategorii „Senior-
Menadżer”, za współpracę z se-
niorami w ramach programu 
„Przystanek 60+”.  

Nie była zresztą jedyną wy-
różnioną z Przedborza. Tytuł se-
niora powiatu radomsz-
czańskiego zdobył bowiem Jan 
Osicki. 

- Jestem pozytywnie zasko-
czona swoją wygraną w plebi-
scycie. Nie spodziewałam się 
takiego wyróżnienia. Chciała-
bym jednocześnie podzięko-
wać wszystkim, którzy oddali 
na mnie swoje głosy - mówi 
laureatka.

Sylwia Tymińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Przedborzu. - Jestem pozytywnie zaskoczona - mówi
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Nietypowy pomysł 
na promocję miasta i firmy
Biznes 
Małgorzata Kulka 
m.kulka@dziennik.lodz.pl 

W powiecie radomszczańskim 
w kategorii biznes wygrał lo-
kalny przedsiębiorcy Jan 
Skubisz, właściciel  prężnie 
działającej i niejednokrotnie 
nagradzanej firmy Inkomet. 
Jan Skubisz zdobył w sumie 
205 głosów. 

W kategorii biznes najwięcej gło-
sów w powiecie radomszczań-
skim zebrał Jan Skubisz, prezes 
firmy Inkomet z Radomska, no-
minowany za „nietypowy po-
mysł promowania Radomska 
i swojej firmy za pomocą wieży 
balonowej”. Firma Inkomet jest 
wykonawcą przemysłowych 
konstrukcji stalowych. Dodajmy, 
dla firm w Polsce i zagranicą. 
Inkomet został również wyko-
nawcą nowoczesnej pływalni 
w Radomsku. Przetarg wygrał 
w ubiegłym roku, budowa już się 
zaczęła.  

- Nie spodziewałem się nomi-
nacji, a tym bardziej wygranej 
w powiatowym głosowaniu ple-
biscytu. Jestem bardzo mile za-
skoczony. Dziękuję za wsparcie 
i wszystkie głosy - mówi pan Jan. 

Nasz Człowiek Roku jest 
twórcą bazy hotelowo-gastrono-
micznej wraz z Centrum Promo-
cji Miasta Radomska. Projekt 
firmy został dofinansowany 
z funduszy unijnych. Celem pro-
jektu była poprawa konkuren-
cyjności Hotelu Porto*** poprzez 
unowocześnienie i rozwój jego 
oferty turystycznej. Obiekt został 
rozbudowany, powstała przy 
nim także balonowa wieża wido-
kowa o wysokości 60m. 

Firma Inkomet działa od pra-
wie 30 lat. Początkowo  koncen-
trowała się głównie na wyko-
nawstwie konstrukcji stalowych. 
Z czasem działalność została roz-
szerzona o generalne wykonaw-
stwo obiektów przemysłowych. 
Aby sprostać oczekiwaniom  
klientów, Inko-met prowadzi 
kompleksową obsługę inwesty-
cji od projektu i pozwolenia 
na budowę do uzyskania pozwo-
lenia na użytkowanie. 

- Nie spodziewałam się nominacji, a tym bardziej takiego 
wyniku - mówi Jan Skubisz, szef firmy Inkomet z Radomska
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT RAWSKI

Jest to wyróżnienie 
dla naszego stowarzyszenia
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Agnieszka Kubik 
a.kubik@dziennik.lodz.pl 

Mariusz Kozłowski z Rawy 
Mazowieckiej zdobył najwię-
cej głosów w powiatowym 
etapie plebiscytu „Dziennika 
Łódzkiego” i „Expressu Ilu-
strowanego” na Człowieka 
Roku 2018 w kategorii Dzia-
łalność społeczna i charyta-
tywna.  

Mariusz Kozłowski jest 
prezesem Stowarzyszenia 
„Rawa i Przyjaciele”, które an-
gażuje się w wiele pożytecz-
nych akcji na rzecz miasta. 
Znani są głównie z organizacji 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy –  inicjatywę 
uruchomili po tym, jak urząd 
miasta pod rządami poprzed-
niego burmistrza obraził się 
na akcję firmowaną przez 
Jurka Owsiaka. – I wygraną 
w plebiscycie, która jest dla 
mnie dużym zaskoczeniem, 
postrzegam jako wynagrodze-
nie dla członków naszego sto-
warzyszenia, którzy od kilku 
lat bardzo angażują się w jego 

działalność. To Alicja i Artur 
Milczarkowie, Iwona Kozłow-
ska, Ela Kuba i Rafał Krako-
wiak –  wymienia swoich przy-
jaciół laureat.  

Stowarzyszenie jest bardzo 
aktywne. Rozwiązuje m. in. 
drogowe problemy w Rawie, 
zbiera pieniądze na zakup wy-
godnych łóżek na oddział pe-
diatryczny rawskiego szpitala 
(potrzeba 50 tys. zł, zbiórka 

na zrzutka.pl), chce też odno-
wić sale i świetlice w tymże 
szpitalu. W ub. roku stowarzy-
szenie zorganizowało ob-
chody urodzin miasta, czego 
pozostałością jest zegar sło-
neczny. –  Zostanie na pokole-
nia –  kwituje pan Mariusz, 
którego hobby to głównie mu-
zyka, montaż wideo oraz po-
dróże. Oczywiście poza po-
maganiem innym.

Mariusz Kozłowski (z prawej) podczas odbierania stutuetki 
Człowieka Roku 2018
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Prowadzi młode talenty 
przez muzyczną przygodę
Kultura 
Agnieszka Kubik 
a.kubik@dziennik.lodz.pl 

Artur Kubasik zdobył naj-
więcej głosów w powiato-
wym etapie plebiscytu 
„Dziennika Łódzkiego” 
i „Expressu Ilustrowanego” 
na Człowieka Roku 2018 
w kategorii  Kultura. 

Artur Kubasik to właściciel 
Prywatnej Szkoły Muzyki 
MonoArt w Rawie Mazowie-
ckiej, muzyk i  pedagog. Czynnie 
działający w środowisku mu-
zycznym gitarzysta, współautor 
wielu projektów muzycznych, 
mający na koncie współpracę 
z czołówką polskich muzyków. 
Absolwent kierunku „Pedago-
gika” ze specjalnością „Edukacja 
przez Sztukę Uniwersytetu 
Łódzkiego” oraz kierunku „Rea-
lizacja dźwięku” Regionalnego 
Ośrodka Edukacji w Poznaniu.  

Jako pedagog mający w sercu 
muzykę, uwielbia zarażać swoją 
pasją, motywować oraz prowa-
dzić młode talenty przez mu-
zyczną przygodę. Wśród swoich 
uczniów ceni najbardziej pasję, 
swobodę muzyczną oraz nie-

szablonowe myślenie o dźwię-
kach.  – Wygrana w plebiscycie 
w kategorii Kultura w powiecie 
rawskim jest dla mnie ogrom-
nym wyróżnieniem  oraz umac-
nia mnie w przekonaniu, że mu-
zyka jest nam wszystkim bardzo 
potrzebna – mówi. – Od zawsze 
czerpałem ogromną radość 
z dzielenia się nią innymi, dziś 
natomiast widzę, że dzięki zau-
faniu ludzi stało się to moim obo-

wiązkiem społecznym. Od lat 
obserwuję w swoim otoczeniu 
ogrom zainteresowana muzyką,  
teraz czuję się jeszcze bardziej 
zobowiązany aby dotrzeć z nią 
do wszystkich, którzy tego chcą. 
Dziś z jeszcze większą radością 
i entuzjazmem zabieramy się 
w MonoArt do pracy! Dziękuję 
wszystkim, którzy zdecydowali 
się oddać na mnie głos, zapra-
szam do naszej szkoły. 

Pan Artur dziękuje wszystkim, którzy oddali na niego głos.  
– Wygrana jeszcze bardziej motywuje mnie do pracy
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Chce, jak Donald Trump, 
połączyć politykę i biznes 
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Agnieszka Kubik 
a.kubik@dziennik.lodz.pl 

Tomasz Bartosiak zdobył naj-
więcej głosów w powiatowym 
etapie plebiscytu „Dziennika 
Łódzkiego” i „Expressu Ilu-
strowanego” na Człowieka Ro-
ku 2018 w kategorii „Samo-
rządność i społeczność lokal-
na”. 

Tomasz Bartosiak, jak na swój 
młody wiek –  ma zaledwie 21 
lat –  osiągnął już sporo i kon-
sekwentnie zmierza do celu. 
Jaki to cel?  

– Chcę zostać polskim Do-
naldem Trumpem, czyli połą-
czyć  biznes z polityką  –  mówi. 
–  Mam ambicję zostać Prezy-
dentem Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz  trafić na listę stu naj-
bogatszych Polaków według 
Forbes’a.  

Pan Tomasz uczęszczał 
do Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Rawie Mazowieckiej, 
obecnie jest studentem Uni-
wersytetu Warszawskiego 
na kierunku samorząd teryto-
rialny i polityka regionalna. 

Po licencjacie chce studiować 
handel międzynarodowy 
w Szkole Głównej Handlowej.  

To wszystko jest jednak 
„dodatkiem” do głównej jego 
aktywności: razem z byłym 
posłem Kukiz’15 Markiem 
Jakubiakiem oraz Piotrem 
Bryczkowskim założyli Fede-
rację dla Rzeczypospolitej, 
która liczy już ponad 3.300 
członków i wciąż rozbudo-
wuje struktury.  – Jako nie-

znany młody człowiek, zafa-
scynowany posłem Markiem 
Jakubiakiem, który potrafił 
połączyć biznes z polityką, na-
pisałem do niego i po spotka-
niu zostałem jego asystentem 
– dodaje. –  Wkrótce zostałem 
zastępcą szefa sztabu wybor-
czego pana Jakubiaka, gdy ten 
startował w wyborach na pre-
zydenta stolicy. Moja przy-
goda z polityką dopiero się za-
czyna –  podkreśla. 

Tomasz Bartosiak (z prawej) chce połączyć politykę 
z biznesem i zostać polskim Donaldem Trumpem 
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Z każdym porozmawia 
i powie dobre słowo
Biznes 
Agnieszka Kubik 
a.kubik@dziennik.lodz.pl 

Katarzyna Wójcicka, obecnie 
mieszkanka Rawy Mazowie-
ckiej, zdobyła najwięcej gło-
sów w powiatowym etapie 
plebiscytu „Dziennika Łódz-
kiego” i „Expressu Ilustrowa-
nego” na Człowieka Roku 
2018 w kategorii Biznes.  

–  Jestem bardzo zaskoczona, 
oczywiście pozytywnie, że wy-
grałam ten plebiscyt, zwłasz-
cza, gdy zobaczyłam kategorię 
– śmieje się Katarzyna Wójci-
cka, która wraz z mężem Zdzi-
sławem prowadzi Dom Seniora 
„Zdzisław”  w Ossowicach 
w powiecie rawskim. –  Bo jaka 
tam ze mnie biznesmenka! Ja 
prowadzę ten dom z miłości 
do osób starszych, samotnych, 
chorych, niesprawnych. Nie 
nastawiam się na zysk. Bardzo 
kocham swoją pracę –  podkre-
śla ta była mieszkanka War-
szawy, która po ciężkiej opera-
cji serca przeprowadziła  się 
do Rawy Mazowieckiej, a po-
tem otworzyła dom opieki.  

Pani Katarzyna to kobieta 
nie tylko bardzo przedsiębior-

cza, ale również z przysłowio-
wym z sercem na dłoni: 
otwarta, życzliwa, empatyczna 
– może dlatego, że wiele 
w swoim życiu przeszła.  

Obecnie wraz z personelem, 
który jest specjalnie dobierany 
i musi się wykazać określonymi 
cechami charakteru, opiekuje 
się 25 kuracjuszami. Docelowo 
może ich być 35, a nawet wię-
cej. Podopieczni mają w domu 
opieki „Zdzisław” wygody, fan-

tastyczną opiekę, bardzo dobre 
jedzenie, a także wiele atrakcji, 
no i przepiękny ogród do dy-
spozycji.  

–  Ja tu w zasadzie miesz-
kam – mówi pani Kasia. –  
Z każdym rozmawiam, każ-
dego przytulę, powiem dobre 
słowo. Seniorzy są jak gąbka, 
chłoną wszystko. Kto na mnie 
głosował? Nie mam pojęcia, 
ale pewnie ludzie z wdzięcz-
ności...

Katarzyna Wójcicka to kobieta z sercem na dłoni. Czują to jej 
podopieczni z Domu Seniora „Zdzisław”

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E 



2525a Dziennik Łódzki 
Sobota, 20.04.2019

KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT SIERADZKI

Działa na rzecz klasztoru 
i lokalnej społeczności
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Dariusz Piekarczyk 
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl 

W gronie plebiscytowych lau-
reatów, w kategorii Działal-
ność społeczna i charytatyw-
na, znalazł się Paweł Stępień, 
od niedawna radny Gminy 
i Miasta Warta.  

Nie z rajcowania znany jest jed-
nak Paweł Stępień w swoim re-
gionie. Słynna na cały region ru-
choma szopka bożonarodze-
niowa nie powstałaby bez niego. 
Obecnie jest on jej  głównym 
wykonawcą i pomysłodawcą. 
Angażuje sie także w działalność 
aktorską. Wciela się w rolę Chry-
stusa podczas Misterium Męki 
Pańskiej oraz Triumfalnego 
Wjazdu Chrystusa do Jerozo-
limy. Obie inscenizacje organi-
zuje klasztor Ojców Bernardy-
nów w Warcie.  

W tym roku Paweł Stępień 
był głównym aktorem miste-
rium już po raz ósmy. - To dla 
mnie wyróżnienie móc grać 
Chrystusa - mówi aktor-ama-
tor. - Przyznam, że już kilka 
miesięcy przed inscenizacją 

żyję tą rolą, nie tylko ja zresztą, 
bo bywa, że ludzie zaczepiają 
mnie na ulicy i pytają, co i jak. 
To miłe, bo widać że moje sta-
rania nie idą na marne. Dodam, 
że nie byłoby misterium be 
z grupy zapaleńców oraz po-
mysłodawcy ojca Cecyliana 
Szczepanika.  

Paweł Stępień jest znany 
i ceniony głównie za działal-
ność charytatywną na rzecz 

klasztoru Ojców Bernardynów 
w Warcie oraz lokalnej społecz-
ności. Gwardian klasztoru oj-
ciec Sławomir Zaporowski do-
cenia to i twierdzi, że pan Paweł 
jest częścią klasztornej społecz-
ności. - Wiara i sam klasztor 
znaczą dla mnie i mojej rodziny 
bardzo dużo - mówi pan Paweł. 
- Jestem z tą społecznością 
związany od wielu lat. W moje 
ślady idzie mój syn. 

Paweł Stępień wciela się w rolę Chrystusa podczas Misterium 
Męki Pańskiej w Warcie od początku istnienia inscenizacji
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Klaudia Pawlak, znana  
ze sceny i radiowej anteny
Kultura 
Paweł Gołąb 
p.golab@dziennik.lodz.pl 

Klaudia Pawlak z Sieradza w na-
szym plebiscycie Człowiek Ro-
ku 2018 zdobyła nagrodę w ka-
tegorii kultura. Za co została do-
ceniona? 

W tej dziedzinie sieradzanka 
może się pochwalić niejedną 
aktywnością, bo z jednej 
strony można ją usłyszeć ze 
sceny jako wokalistkę, z dru-
giej natomiast z anteny lokal-
nego radia.  

Klaudia Pawlak w tej 
pierwszej roli prezentuje się 
w tanecznej i rockowej odsło-
nie -dyskotekowej publicz-
ności znana jest już doskonale 
jako Leyla, druga podziwia ją 
natomiastb w zespole Heart, 
który w swoim repertuarze 
ma niejeden gitarowy stan-
dard podany w akustycznej 
aranżacji.  

Kolejna aktywność Klaudii 
Pawlak, która została doce-
niona w plebiscycie naszej re-
dakcji, związana jest z Na-
szym Radiem, gdzie 
sieradzanka jako prezenterka 

prowadzi autorski program 
z muzyką taneczną, ale nie 
tylko, bo także programy po-
południowe.  

- Muzyka to moja pierwsza 
i największa pasja – zapewnia 
Klaudia Pawlak. - Od jakiegoś 
czasu doszło do niej radio. Te-
raz po prostu śpiewam i „ga-
dam”. Bardzo to lubię i będę 
lubić dalej! - zapowiada 
sieradzanka. 

Kapituła plebiscytu Dzien-
nika Łódzkiego Człowiek 
Roku 2018 wyróżniła Klaudię 
Pawlak za przekazywanie lu-
dziom pozytywnej energii, za-
angażowanie i artystyczny ta-
lent. Jakie plany na przyszłość 
ma sieradzanka?  

- Żebym nigdy nie straciła 
głosu i mogła robić to co lubię 
najbardziej – odpowiada 
z uśmiechem.

- Muzyka to moja pierwsza i największa pasja – zapewnia 
Klaudia Pawlak. - Od jakiegoś czasu doszło do niej radio
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Naszym celem jest lepsze 
życie polskiego rolnika
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Dariusz Piekarczyk 
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl 

Michał Kołodziejczak z gminy 
Błaszki w powiecie sieradz-
kim, lider Agro Unii, wyrasta 
na chłopskiego przywódcę. 

Potrafił zgromadzić wokół sie-
bie grupę zapatrzonych w niego 
rolników, którzy na każde jego 
zawołanie pójdą za nim 
w ogień. Niektórzy mówią, że 
na takiego jak on czekali od da-
wien dawna, czyli od czasów 
Andrzeja Leppera. W nim widzą 
tego, który podniesie z kolan 
polską wieś poniżaną skanda-
licznie niskimi cenami swoich 
produktów.  

I rzeczywiście, zaczyna 
działać spektakularnie. Rozpo-
czął od rozsypania kapusty 
przed Starostwem Powiato-
wym w Sieradzu, a obecnie or-
ganizuje blokady i protesty 
na autostradzie lubw  Warsza-
wie. Staje się rozpoznawalny, 
a Agro Unia, na czele której stoi, 
rośnie w siłę.  

- Pociągnęliśmy za sobą rol-
ników. Będziemy działać 
do skutku, aż odniesiemy suk-

ces. Nie ufamy politykom, ci 
bowiem od wielu lat, mówią że 
załatwią rolnicze postulaty. 
I co? Nic. 

Na pytanie, czy AgroUnia 
przekształci się w ugrupowanie 
polityczne i czy jej przedstawi-
ciele, w tym sam lider, wystar-
tują w jesiennych wyborach 
parlamentarnych, Michał 
Kołodziejczak odpowiada. - Nie 
myślimy o tym. Trwa zresztą 
intensywna kampania do euro- 

parlamentu. Powiem tak: może 
polska scena polityczna potrze-
buje dziś nowego spojrzenia. 
Na razie naszym używamy 
wszystkich dostępnych narzę-
dzi, aby polskiemu rolnikowi 
żyło się lepiej. 

Trudno jednak przewidzieć 
dalszą przyszłość, tym bardziej 
w polityce. Niewykluczone, że 
Michał Kołodziejczak ma dale-
kosiężne plany, o których jesz-
cze nie chce mówić. 

Michał Kołodziejczak, lider Agro Unii, porównywany do  
Andrzej Leppera, mówi że nie zamierza tworzyć partii
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Coś dla ciała i ducha, czyli 
indyjski powiew w Sieradzu
Biznes 
Natalia Ptak 
natalia.ptak@polskapress.pl 

 
Edyta Wróbel  jest właścicielką 
firmy India Sklep. Oferuje ona 
swoim klientom  możliwość po-
znania zastosowania  Ajurwedy, 
a także dostęp do pochodzą-
cych z Indii ubrań czy obuwia . 
W ofercie  firmy nie brakuje 
także yogi i masażu.  

 
 

 Firma India Sklep  zajmuje się  
importem produktów z Indii 
do Polski.  Ponadto  pozyskuje 
klientów z Indii i  Dubaju,   
a także organizacje związane 
z nagrywaniem reklam, filmów 
i teledysków Bollywood na te-
renie całej Polski.  

-Praca ta daje mi ogromną 
satysfakcję, ponieważ wymaga 
ona dużych wyzwań związa-
nych z organizacją i tworzeniem 
ciekawych rzeczy. Sprawia mi 
także olbrzymią przyjemność, 
choćby poprzez możliwość po-
znawania ciekawych ludzi – 
podkreśla Edyta Wróbel.  

Właścicielka firmy India 
Sklep została nominowana 
w plebiscycie  na Człowieka 

Roku właśnie za prowadzenie 
biznesu.  

W swojej ofercie zachęca 
ona  klientów  do zapoznania się 
z zastosowaniem  Ajurwedy, 
pochodzącej z Indii  najstarszej 
znanej nauki o oczyszczaniu 
i ponownym prawidłowym 
odżywianiu ciała, ale również 
indyjskie stroje, obuwie, biżu-
terię a także przedmioty gospo-
darstwa domowego.  Ponadto 
klienci mają możliwość skorzy-

stania z oferty Yogi i masażu.  
Jednym  słowem w ofercie 
firmy klient znajdzie coś i dla 
ciała i dla ducha. 

- Jeśli chodzi o moją nagrodę 
w plebiscycie Człowieka Roku 
to byłam mile zaskoczona tą no-
minacją, ponieważ to moi przy-
jaciele i znajomi głosowali 
na mnie.  Chciałabym  im 
wszystkim serdecznie podzię-
kować za oddane na mnie głosy 
– komentuje Edyta Wróbel.

Prowadzenie firmy India Sklep sprawia Edycie Wróbel wiele 
satysfakcji i daje możliwość poznawania ciekawych ludzi.
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Angażuje się w liczne akcje 
charytatywne
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Katarzyna Michałowska 
katarzyna.michalowska@polskapress.pl 

Rafał Koczywąs jest radnym 
Rady Miasta Skierniewice 
w kadencji 2018-2023.  Do ple-
biscytu został nominowany 
za zaangażowanie w liczne ak-
cje charytatywne. Jego pasją 
jest sport. 

Rafał Koczywąs organizo-
wał liczne akcje charytatywne: 
zbiórkę kosmetyków dla podo-
piecznych placówki opiekuń-
czo-wychowawczej, zbiórkę 
dla skierniewickiego domu 
dziecka, chorego chłopca  i po-
moc dla psów ze schroniska.  
Na tym działalność charyta-
tywna pana Rafała się nie koń-
czy.  

– Pomagam również rodzi-
nom, które znajdują się w kiep-
skiej sytuacji życiowej. U jednej 
z nich przeprowadzamy właś-
nie remont – mówi pan Rafał. – 
Lubię pomagać ludziom. Bar-
dzo pomagają mi  w tym: moja 
narzeczona oraz urząd miasta 
i prezydent Krzysztof Jażdżyk. 
Nigdy pomocy nie odmawiam, 

a rodzin potrzebujących jest 
dużo.  

Rafał Koczywąs, poza by-
ciem radnym, zajmuje się także 
sportem.  

– Jestem trenerem i zajmuję 
się szkoleniami pierwszego 
kontaktu z klientem i dobrego 
traktowania drugiej osoby – do-
daje.   

Pan Rafał ma dużo zaintere-
sowań, głównie jednak jest to 

sport. Trenuje również dla 
przyjemności i często pomaga 
znajomym w treningach do te-
stów do policji, wojska 
i do straży.  

– Raz miałem znajomego, 
który przygotowywał się do eg-
zaminu do służb specjalnych – 
śmieje się radny.  – Jestem bar-
dzo szczęśliwym człowiekiem. 
Bardzo dziękuję za oddane 
na mnie głosy.

Rafał Koczywąs angażuje się w liczne akcje charytatywne m.in. 
zbiórkę dla domu dziecka i pomoc dla psów ze schroniska
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Uwielbia teatr i literaturę, 
zaadaptowała sztukę Moliera
Kultura 
Katarzyna Michałowska 
katrarzyna.michalowska@polskapress.pl 

Renata Libera to 
skierniewiczanka, która 
uwielbia  teatr i literaturę. 
Wcześniej była nauczycielką 
języka polskiego w jednej 
z polskich szkół. Teraz zajmuje 
się głównie teatrem. 

– Jestem ciekawa, kto zgło-
sił mnie do plebiscytu... Bardzo 
wszystkim dziękuję za oddane 
na mnie głosy. To wspaniały 
prezent na dziesięciolecie pracy 
z teatrem – mówi Renata Li-
bera. – Zajmuję się teatrem. Pra-
cuję aktualnie jako nauczy-
cielka w szkole muzycznej. 
Uczę przedmiotów pokrew-
nych z teatrem. Jestem nauczy-
cielem wspierającym wokali-
stów.   

Pani Renata została nomi-
nowana za adaptację sztuki 
Moliera „Mieszczanin szlachci-
cem”. – Oprócz zajęć w szkole 
muzycznej prowadzę nowo 
powstały Teatr Stary im. Anto-
niego Sikorskiego, który wysta-
wił  sztukę „Mieszczanin 
szlachcicem” Moliera. Mamy 

za sobą premierę „W Małym 
Domku” autorstwa Tadeusza 
Rittnera – wylicza pani Renata. 

– Mam również za sobą dzie-
sięć lat pracy z amatorskim Te-
atrem „Com.pl.ex” działającym 
przy CKiS oraz pracę z teatrem 
S/M szkoły muzycznej. Przygo-
towuję z nimi m.in jasełka. Pro-
wadzę również grupy Kraina 
Czarów i Skrzydła – dodaje 
skierniewiczanka.  

W wolnym czasie czyta. Po-
trafi czytać pół nocy, żeby coś 
dokończyć. Spędza również 
czas ze swoimi dziećmi: syn ma 
18 lat, a córka 15. – W zimowe 
niedziele jedziemy na narty. 
Lubię także muzykę. Byłam 
ostatnio w Nowej Hucie w Kra-
kowie na koncercie Kazika. Lu-
bię muzykę, która ma w sobie 
treść. Kiedyś uczyłam się grać 
na akordeonie.

Renata Libera została nominowana w plebicycie za adaptację 
sztuki Moliera „Mieszczanin szlachcicem”
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Założył sekcję rugby 
w Skierniewicach
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Katarzyna Michałowska 
katarzyna.michalowska@polskapress.pl 

Marcin Stencel wygrał powia-
towy etap plebiscytu w kate-
gorii Samorządność i Społecz-
ność Lokalna. Dzięki niemu 
w Skierniewicach w 2018 roku 
powstała sekcja rugby.  

Marcin Stencel został nomi-
nowany za utworzenie w Skier-
niewicach sekcji rugby i propa-
gowanie tej dyscypliny wśród 
najmłodszych. – Bardzo dzię-
kuję za oddane na mnie głosy – 
podkreśla.  

– Pochodzę z Sochaczewa. 
Od ponad dekady jestem trene-
rem w Orkanie Sochaczew. Je-
stem również byłym zawodni-
kiem tej dyscypliny sportu – 
mówi  pan Marcin. – W zeszłym 
roku wraz z żoną przeprowa-
dziliśmy się do Skierniewic. Po-
stanowiliśmy, że założymy tu-
taj stowarzyszenie. 

Jak sam mówi, ich celem 
było spopularyzowanie tej dy-
scypliny w nowym rejonie. 

– Na początku zainteresowa-
nie nie było zbyt duże – 
przynaje. – Miałem spotkania 

z dyrektorami wszystkich pla-
cówek w mieście. Efekt nie był 
zadowalający, ale z treningu 
na trening każdy z zawodników 
przyprowadzał nową osobę. 
Obecnie mamy około 40 za-
wodników i zawodniczek i sek-
cja cały czas się rozrasta. Z tego 
się bardzo cieszymy. Rugby to 
coś więcej niż sport.  

Zawodnicy sekcji niedługo 
wyjadą na swoje pierwsze za-
wody do Łodzi (27 kwietnia). 

Marcin Stencel jest nauczy-
cielem wychowania fizycznego 
w SP w Kozłowie Szlacheckim.  

– Każdą wolną chwilę sta-
ram się spędzać ze swoją żoną. 
Lubię muzykę elektroniczną. 
Jest bardzo dużo muzyków 
i artystó, którymi się intere-
suję, ale jeśli chodzi o starsze 
grupy to moją ulubioną jest 
Pink Floyd – mówi Marcin 
Stencel. 
¹

Marcin Stencel został nominowany za utworzenie 
w Skierniewicach sekcji rugby
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Stara się promować 
program Czyste Powietrze
Biznes 
Katarzyna Michałowska 
katarzyna.michalowska@polskapress.pl 

Grzegorz Wieczorek wygrał 
w etapie powiatowym plebi-
scytu Człowiek Roku w kate-
gorii Biznes. Stara się promo-
wać w regionie program Czy-
ste Powietrze. Dba dzięki te-
mu o dobro mieszkańców 
i środowiska.  

Grzegorz Wieczorek jest pre-
zesem firmy Ekoenergia Sp. z o. 
o. w Sierakowicach Prawych. 
Nominowano go za promowanie 
rządowego programu Czyste Po-
wietrze i edukację klientów 
w kierunku najkorzystniejszych 
rozwiązań technologicznych.  
Według firmy program jest zie-
lonym światłem dla środowiska 
i rozwiązaniem dla niego przyja-
znym.   

Ekoenergia istnieje na rynku 
od 2006 roku.  Początkowo jej 
nazwa brzmiała inaczej 
(Ekoinstal).  Firma zajmuje się 
branżą instalacyjno-grzewczą.  

W swojej ofercie ma m.in. 
wykonywanie projektów tech-
nicznych, sporządzanie koszto-
rysów, profesjonalny montaż 
pomp ciepła, kolektorów sło-

necznych, paneli fotowoltaicz-
nych oraz stacji uzdatniania 
wody., zajmuje się kogeneracją, 
termomodernizacją  klimatyza-
cją i wentylacją. To tylko mały 
wycinek działalności firmy. 
Uczestniczy również w projek-
tach jako wykonawca i podwy-
konawca w całym kraju. Współ-
pracuje także z najlepszymi fir-
mami instalacyjnymi.  

Ekoenergia realizowała inwe-
stycje w wielu miejscach w Pol-

sce m.in. w: Centrum Psychia-
trycznym w Warcie, Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Pło-
cku, Wojewódzkim Samodziel-
nym Zespole Publicznych Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Eugeniusza Wilczkowskiego 
w Gostyninie, Centrum Opieki 
Medycznej w Jarosławiu,  Domu 
Pomocy Społecznej w Rąbieniu, 
Zespole Szkół w Krynicy Mor-
skiej czy Szpitalu w Suchej 
Beskidzkiej.

Grzegorz Wieczorek jest prezesem firmy Ekonergia. Został 
nominowany za promowanie programu Czyste Powietrze
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT TOMASZOWSKI

Pomaga matkom w trudach 
i blaskach macierzyństwa
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Magdalena Komsta, 
psycholożka i promotorka 
karmienia piersią. Wspiera ko-
biety w okresie okołoporodo-
wym i matki karmiące piersią 
oraz rodziców najbardziej wy-
magających maluchów. 

Wygrała plebiscyt Dziennika 
Łódzkiego Człowiek Roku 
w pow. tomaszowskim. W tym 
roku została doceniona m.in. 
za integrowanie matek poprzez 
organizację bezpłatnych grup 
wsparcia Cafe Mama w Toma-
szowie Maz., Klubu Mam Kar-
miących Piersią w Ujeździe oraz  
Akcji Mlekoteka. 

- Jestem zaszczycona zdoby-
tym tytułem - to dla mnie na-
groda za prawie 3 lata intensyw-
nej aktywności na rzecz wspie-
rania rodziców małych dzieci, 
a jednocześnie motywacja 
do dalszej pracy - komentuje 
Magdalena Komsta.  - Mam rów-
nież nadzieję, że wygrana w ple-
biscycie ułatwi mi współpracę 
z lokalnymi władzami na rzecz 

poprawy poziomu opieki lakta-
cyjnej w Tomaszowie Maz. 

Od czerwca 2016 roku prowa-
dzi bloga Wymagające.pl, który 
miesięcznie odwiedza ponad 80 
tysięcy osób. Jesienią 2017 r. zor-
ganizowała pierwsze spotkania 
integrujące lokalną społeczność 
matek w Tomaszowie i Ujeździe. 
Przygotowuje drugą edycję kil-
kudniowego wydarzenia pro-
mującego karmienie naturalne, 

czyli Akcję Mlekoteka, podczas 
którego rodzice mogą wziąć 
udział w bezpłatnych wykła-
dach i warsztatach dotyczących 
karmienia piersią, opieki 
nad małym dzieckiem i wspiera-
nia jego rozwoju. - Matki potrze-
bują miejsc, w których nie tylko 
otrzymają aktualną wiedzę, ale 
także swobodnie porozmawiają 
na temat blasków i cieni macie-
rzyństwa - mówi laureatka.

Magda Komsta poświęca czas i uwagę matkom małych dzieci, 
które nie mają możliwości integracji i wymiany doświadczeń
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Kulturę tworzy z myślą 
o lokalnej społeczności
Kultura 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Marta Kopińska została doce-
niona za działalność kultural-
ną na rzecz lokalnej społecz-
ności i wygrała nasz plebiscyt 
w kategorii Kultura w powie-
cie tomaszowskim.  

Marta Kopińska zaledwie od 2 lat 
jest instruktorem i animatorem 
wydarzeń oraz zajęć kultural-
nych w GOK w Ujeździe, a już 
zdobyła uznanie lokalnej spo-
łeczności. Jest także założycielką 
„ Iskry w kulturze”, organizacji, 
której priorytetem jest integracja 
środowisk wiejskich i pomoc po-
trzebującym.  

Do jej sukcesów należy 
też pozyskanie dotacji na inicja-
tywy kulturalne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ujeździe, 
a także dla Urzędu Gminy 
w Ujeździe. Liderka „Szlachet-
nej paczki” w Ujeździe, założy-
cielka stowarzyszenia 
„Cooltura”, gdzie zajmuje się 
organizacją wydarzeń kultural-
nych. Instruktorka wielu zajęć 
w GOK, w których angażuje lo-
kalną młodzież oraz dzieci. Pro-

wadzone zajęcia są jej autor-
skimi pomysłami. Twórczyni 
gry planszowej „Monopol 
Ujazd”, która cieszyła się du-
żym zainteresowaniem lokal-
nej młodzieży.  

- Nie spodziewałam się sa-
mej nominacji do plebiscytu, 
a tytuł Człowieka Roku jest dla 
mnie nagrodą za to, co już 
udało się zrobić - cieszy się 
Marta Kopińska. W pracy bar-

dzo lubi bezpośredni kontakt 
z ludźmi. - Podoba mi się to, że 
z bliska mogę poznać ich po-
trzeby i co ważne zrobić coś 
z myślą o nich - dodaje.  

W tym roku znów stawia 
na projekty skierowane do dzieci 
i młodzieży. Przygotowuje kon-
sultacje, w ramach których 
wspólnie z młodzieżą oceni, co 
chcieliby zmienić i ulepszyć 
w swoim miejscu zamieszkania.

Autorka wielu projektów kulturalnych dla lokalnej 
społeczności, w tym m.in. dla dzieci i młodzieży
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Z moim uporem jestem 
w stanie zrobić wiele
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Dariusz Misztal od listopada 
minionego roku jest nowym 
nowym wójtem gminy 
Będków. Walkę o fotel wójta 
wygrał ze zdecydowaną prze-
wagą, podobnie jak rywaliza-
cję o tytuł w naszym plebiscy-
cie na Człowieka Roku 2018.  

Dariusz Misztal zajął w swo-
jej kategorii pierwsze miejsce 
w powiecie tomaszowskim i bar-
dzo wysokie - drugie miejsce 
w finale wojewódzkim. Nomina-
cję otrzymał za pokonanie w wy-
borach samorządowych długo-
letniego wójta gminy Będków. 

Na fotelu wójta gminy 
Będków zasiada od listopada 
2018 roku. Największą motywa-
cją do działania okazali się dla 
niego mieszkańcy gminy 
Będków. - Przekonali mnie, że 
z moim uporem jestem w stanie 
zrobić naprawdę wiele - mówi 
wójt Misztal. - To wyróżnienie, 
to dla mnie sygnał ze strony 
mieszkańców, że wierzą we 
mnie i zaufali mi. Mam w sobie 
mnóstwo energii i pozytywnego 

patrzenia w przyszłość,dzięki 
czemu wierzę, że uda mi się zre-
alizować zamierzone cele. 

Przez cztery lata był radnym 
Rady Powiatu Tomaszowskiego. 
Rok 2019, to piąty rok jego pracy 
w samorządzie. W tym roku pla-
nuje rozpocząć prace drogowe 
związane z budową i remontem 
dróg oraz zmodernizować budy-
nek Urzędu Gminy.  

Najważniejsza dla Dariusza 
Misztala jest rodzina, żona 

i córki. - Bardzo mnie wspierają 
i motywują do działania. To 
dzięki rodzinie realizuję swoje 
cele, tak prywatne, jak i zawo-
dowe - mówi wójt. Lubi podró-
żować, jego pasją są konie. - Ze 
względu na brak czasu, nie 
wszystkie swoje pasje mogę rea-
lizować, na to przyjdzie jeszcze 
pora, teraz wszystko czego po-
trzebuję mam blisko siebie, czuję 
się spełnionym człowiekiem - 
cieszy się Dariusz Misztal.

Dariusz Misztal (od prawej), wójt gminy Będków, zarządza 
gminą od pół roku
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W pracę wkłada całe serce, 
radość klientek to nagroda
Biznes 
Redakcja 
d.kubczak@dziennik.lodz.pl 

Magdalena Garczyńska, 
przedsiębiorcza i niezależna 
tomaszowianka, zwyciężyła 
w powiatowym etapie plebi-
scytu w kategorii Biznes. Na-
dal zaskakuje nowymi pomy-
słami na prowadzenie własne-
go biznesu.  

Na co dzień pracuje w Tomaszo-
wie, gdzie prowadzi swój wlasny 
salon urody - Pazurek & Rzęska.  
Zajmuje się stylizacją paznokci, 
rzęs oraz brwi. - Pomysł na mój 
biznes powstał z pasji, to było 
moje marzenie, które udało się 
zrealizować - mówi. Jest wy-
kształconą stylistką paznokci, 
rzęs oraz brwi w zakresie maki-
jażu permanentnego. - Biorę  
udział w wielu ogólnopolskich 
i międzynarodowych wydarze-
niach dotyczących kosmetologii 
i marketingu - opowiada o sobie. 
- Jednak zapracowany tryb życia 
nie pozwala mi na wcielenie 
wszystkich moich pomysłów 
w życie. Klientki doceniają jej 
profesjonalizm, a z myślą o nich 
Magda Garczyńska wciąż roz-
wija swoje umiejętności. Tak 

było m.in. w szkole Master  
Level II makijażu permanen-
tnego, gdzie szkoliła się u naj-
lepszych kosmetologów. - 
Uwielbiam kontakt z ludźmi, 
swoją pracę i co ważne zadowo-
lenie moich klientek - dodaje.  

W ubiegłym roku zorganizo-
wała bezpłatną akcję  dla kobiet 
po chemioterapii. Dzięki niej raz 
w miesiącu kobiety po przebytej 
chemioterapii mogły wykonać 
bezpłatny makijaż permanen-

tny. - Jestem przekonana, że 
make up poprawi wygląd i jed-
nocześnie pomoże w kuracji da-
jąc kobietom większą motywa-
cję do walki z chorobą - mówi 
Garczyńska. 

Jej kosmetyczny talent do-
ceniono także w tegorocznym 
plebiscycie Mistrzowie Urody - 
tomaszowianka znalazła się 
w pierwszej dziesiątce najlep-
szych stylistek paznokci w wo-
jewództwie łódzkim.

Magdalena Garczyńska prowadzi salon urody w Tomaszowie, 
wciąż rozwija swoje umiejętności i pomaga charytatywnie
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT WIELUŃSKI

Nauczyciel historii 
ze sportowym zacięciem
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Przemysław Chrzanowski 
p.chrzanowski@dzienniklodzki.pl 

Damian Orłowski zawodowo 
pracuje jako nauczyciel histo-
rii i jako trener piłki nożnej. 

Pracę pedagoga rozpoczął 
w 2008 roku. Obecnie uczy 
w SP w Białej oraz w SP 
w Naramicach. Po godzinach 
pracuje także w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury 
i Sportu w Wieluniu, oraz w Klu-
bie Sportowym Victoria 
Skomlin. W tym ostatnim jest 
także jeszcze czynnym zawod-
nikiem i kapitanem drużyny, 
a większość kolegów z boiska to 
jego byli wychowankowie. 

 Od wielu lat jest również 
członkiem Wieluńskiego Towa-
rzystwa Naukowego oraz Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi 
Skomlińskiej. Prowadzi prelek-
cje w regionalnych bibliotekach 
i ośrodkach kultury, współpra-
cuje z wieloma regionalnymi in-
stytucjami kultury. Owocem 
jego pracy naukowej są wyda-
wane przeze niego książki i inne 
publikacje. 

Jednym z przedsięwzięć, 
które realizuje Damian Orłowski  
jest projekt pt. „Ocalić od zapom-
nienia”. Uczniowie przeprowa-
dzają wywiady z członkami swo-
jej rodziny na temat historii lat 
minionych. Projekt łączy poko-
lenia, bardzo zbliża wnuków i ich 
dziadków i pradziadków, a dzięki 
niemu udało się uzyskać szereg 
niezwykle cennych informacji, 
oraz zdjęć, które stawały się so-

lidną bazą do lepszego poznania 
minionych wydarzeń w naszym 
regionie: - Głównym celem pro-
jektu było upamiętnienie osób 
z naszej gminy, które walczyły 
zbrojnie w walkach o niepodle-
głość kraju. W wyniku projektu 
na cmentarzach parafialnych 
w Białej, Łyskorni i Naramicach 
powstały trzy pamiątkowe tab-
lice. Zostanie wydany także biu-
letyn  – mówi Damian Orłowski.

Damian Orłowski realizuje z uczniami Szkoły Podstawowej 
w Białej ciekawy projekt „Ocalić od zapomnienia”
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Dajecie mi wiarę w to, że 
warto realizować swoje pasje
Kultura 
Natalia Ptak 
natalia.ptak@polskapress.pl 

Dorota Eichstaedt, nauczyciel 
języka polskiego w  II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Janu-
sza Korczaka w Wieluniu 

Kapituła redakcyjna przyznała 
pani Dorocie Eichstaedt  nomi-
nacje do tytułu Człowiek Roku 
2018  za działalność teatru Post 
Scriptum, autorskie scenariu-
sze i reżyserię spektakli z udzia-
łem młodych aktorów z II LO 
w Wieluniu. 

 - Najpiękniejsza w czło-
wieku jest zdolność do obdaro-
wywania innych - dobrem, 
uśmiechem, ciepłem pomoc-
nej dłoni, zwyczajną życzliwoś-
cią i sympatią. Dziś czuję się 
wyjątkowo obdarowana. Dzię-
kuję wszystkim, którzy oddali 
na mnie głosy w plebiscycie 
Człowiek Roku 2018 w katego-
rii: kultura. Jest jednak coś, co 
dziś od tytułu wydaje się waż-
niejsze, coś, co cieszy najbar-
dziej - świadomość, że wokół są 
życzliwi dla mnie ludzie, nieo-
cenieni i wyjątkowi. Dziękuję 
moim koleżankom i kolegom 

z pracy, dziękuję moim ukocha-
nym uczniom i ich rodzinom, 
dziękuję moim bliskim, dzię-
kuję znajomym. Wszyscy daje-
cie mi wiarę w to, że warto rea-
lizować swoje pasje, z których 
największą od zawsze jest dla 
mnie teatr i praca z młodzieżą - 
napisała na swoim profilu 
na portalu społecznościowym 
po ogłoszeniu wyników Dorota 
Eichstaedt. 

Warto dodać, że spektakle 
wyreżyserowane przez panią 
Dorotę, spotkały się z tak du-
żym zainteresowaniem, że 
wkrótce wraz z  aktorami z Te-
atru Post Scriptum zaprezen-
tuje je szkołach i placówkach 
oświatowych sąsiednich miast. 
Gratulujemy.  

- To dla nas kolejne wspa-
niałe wyróżnienie - mówi Do-
rota Eichstaedt.

Dorota Eichstaedt jest autorką scenariuszy i reżyserką 
spektakli wystawianych przez II LO i Teatr Post Scriptum

FO
T.

 L
IE

D
M

AN
AG

RO

Zawsze mówię szczerze, 
co i jak można zrobić 
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Marcin Stadnicki 
m.stadnicki@dzienniklodzki.pl 

Ryszard Drutowski już trzecią 
kadencję pełni funkcję prze-
wodniczącego Rady Gminy 
w Osjakowie. Ogromne popar-
cie społeczne, jakim się cieszy, 
potwierdzają kolejne wybory. 
Kluczem do sukcesu jest, jak 
mówi, prawdomówność. 

-Nie pozostaje mi nic tylko się 
cieszyć, że mandat zaufania 
wobec mojej osoby został po-
twierdzony - mówi Ryszard 
Drutowski,przewodniczący 
Rady Gminy w Osjakowie.  

Ryszard Drutowski w ra-
dzie zasiada już czwartą ka-
dencję z rzędu. Początkowo 
przewodniczył komisji zdro-
wia, oświaty, kultury i sportu. 
W kolejnej kadencji został już 
przewodniczym i tę funkcję 
pełni do dzisiaj, ciesząc się 
niesłabnącym zaufaniem ko-
legów i koleżanek z rady 
a  przede wszystkim miesz-
kańców.  

Klucza do sukcesu w pracy 
w samorządzie upatruje 
w prawdomówności i dialogu, 

co z resztą od lat pokazuje jako 
radny.  

-  Startując w wyborach 
nigdy nie obrałem taktyki, że 
coś obiecuję. Mówię szczerze, 
co można zrobić i jak można to 
zrobić. Trzeba też być otwar-
tym na drugiego człowieka.  
Nie ważne, czy ma lat kilka-
naście, czy kilkadziesiąt. 
Z każdym trzeba rozmawiać, 
spokojnie wysłuchać, wytłu-
maczyć. Często rozmawiam 

ze społeczeństwem i może to 
jest plusem - mówi Ryszard 
Drutowski. I dodaje:  – Poza 
tym nie boję się żadnych te-
matów,  a problemy są różne. 
Zawsze da się wypracować 
konsensus - mówi pan Ry-
szard, który w ostatnich wy-
borach zdobył jeden z najlep-
szych wyników, co tylko po-
twierdza zaufanie, którym da-
rzą go mieszkańcy gminy 
Osjaków.

Ryszard Drutowski klucza do sukcesu upatruje w pracy 
samorządu upatruje w prawdomówności i dialogu
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Najnowocześniejszy zakład 
w Polsce to jego dzieło
Biznes 
Zbyszek Rybczyński 
z.rybczynski@dzienniklodzki.pl 

Tomasz Liedmann, prezes  
Liedmann Agro, został laurea-
tem  w powiecie wieluńskim. 

U swoich początków firma To-
masza Liedmanna zajmowała 
się konfekcjonowaniem produk-
tów i zatrudniała...  jedną osobę. 
Rosnące zapotrzebowanie rolni-
ctwa na nawozy wapniowe skło-
niło przedsiębiorcę do rozpoczę-
cia własnej produkcji. Dziś firma 
posiada najnowsze, w pełni au-
tomatyczne linie technolo-
giczne. Jej działalność opiera się 
na innowacyjności i ekologii, co 
pozwala wydatnie korzystać 
z funduszy unijnych na rozwój. 
W Krzeczowie  powstał najwięk-
szy i najnowocześniejszy zakład 
produkcji granulowanych nawo-
zów wapniowych w Polsce.  

- Technologie zostały zapro-
jektowane specjalnie dla nas, 
według naszego pomysłu - pod-
kreśla prezes Tomasz Liedmann.  

Nowe centrum produkcyjne 
powstaje na obszarze o po-
wierzchni 50 tysięcy metrów kwa-
dratowych. I etap inwestycji objął 
budowę  zaplecza produkcyjnego, 

magazynowego i biurowego kosz-
tem ok. 20 mln zł. Będą tutaj pra-
cować zaawansowane technolo-
gicznie linie produkcyjne, systemy 
automatyki i informatyki. Na po-
czątek znajdzie tutaj zatrudnienie 
50, a docelowo 100 osób. Roczna 
moc produkcyjna wyniesie 250 
tys. ton, a magazyny przygoto-
wane są na składowanie 50 tys. 
ton produktu gotowego. 

Firma kładzie duży nacisk 
na działalność badawczo-rozwo-

jową. Na dalszą rozbudowę cen-
trum produkcyjnego pozwoli 
uzyskane właśnie - kolejne już - 
unijne dofinansowanie, tym ra-
zem projekt o wartości 8,5 mln zł. 
Całość inwestycji będzie opie-
wała na  ok. 50 mln zł. Ukoń-
czone są już także badania  pro-
wadzone na Politechnice Łódz-
kiej i Warszawskiej, które stały się 
podstawą kolejnego wniosku, 
który obecnie znajduje się na eta-
pie oceny.

Prezes Tomasz Liedmann jest dumny z tego, co już udało się 
zbudować, a to jeszcze nie koniec rozwoju przedsiębiorstwa
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Społecznik zorientowany 
na młodzież
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Przemysław Chrzanowski 
p.chrzanowski@dzienniklodzki.pl 

Adam Śliwakowski to wielo-
letni trener biegów na orienta-
cję. Wychował wiele pokoleń 
amatorów tego sportu. Jest 
związany z klubem Junior 
Ochędzyn. 

Pan Adam od ponad 20 lat pra-
cuje z młodzieżą zupełnie bezin-
teresownie, jest społecznikiem 
z krwi i kości. Nie próżnuje na-
wet zimą. Kiedy z nim rozma-
wiamy, wraca właśnie z prze-
chadzki po lesie. – Sprawdzałem 
punkty kontrolne, które mamy 
tu rozstawione na stałe– relacjo-
nuje Adam Śliwakowski. – Las to 
nasz „obiekt sportowy”. My nie 
potrzebujemy stadionów i kosz-
townej infrastruktury. Nikt nas 
nie oklaskuje, między drzewami 
jesteśmy zdani sami na siebie. 

Jak wspomina pan Adam, 
pionierskie czasy w biegach 
na orientację były bardzo trudne. 
Mimo iż od zawsze był to sport 
tani, to był czas, że ciężko było 
dostać dresy dla zawodników. - 
W latach 90. nie było ich w skle-

pach. Z pomocą przyszli mi kole-
dzy z komitetu sportowego, 
od których dostałem dwa worki 
starych flag demoludów. 
Wszystko z pięknego, oddycha-
jącego dederonu. Kobiety uszyły 
mi potem z tego dresy dla za-
wodników. Niebawem udaliśmy 
się w nich na międzynarodowe 
zawody. Pamiętam, że jedna 
z naszych dziewcząt miała 
na plecach sierp i młot, inna 

dedeerowski cyrkiel, a jeszcze 
inna rumuńskie słoneczka. Dzi-
siaj jest inaczej, ci którzy 
przed laty byli moimi zawodni-
kami często prowadzą własne bi-
znesy i takie stroje nam sponso-
rują – mówi Adam Śliwakowski. 

Obecnie pod opieką pana 
Adama trenuje 10 uczniów z miej-
scowej szkoły podstawowej, 6 
uczniów szkół średnich oraz spora 
grupa studentów i dorosłych. 

- Bardzo się cieszę, że w dalszym ciągu są ludzie, którzy 
doceniają moją pracę z młodzieżą - mówi Adam Śliwakowski
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Akordeonowy wirtuoz 
z ogólnopolskimi sukcesami
Kultura 
Przemysław Chrzanowski 
p.chrzanowski@dzienniklodzki.pl 

Mikołaj Michalczyk jest rodo-
witym wieruszowianinem. 
Od najmłodszych lat pasjonu-
je się grą na akordeonie  

Swój talent rozwija w szkole mu-
zycznej I stopnia. Od początku 
nauki na tym instrumencie zdo-
bywa wybitne sukcesy w kon-
kursach o randze ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. Ponadto ak-
tywnie uczestniczy w życiu kul-
turalnym miasta i powiatu 
wieruszowskiego poprzez swoje 
występy podczas wielu uroczy-
stości szkolnych i lokalnych. 

Lista osiągnięć Michała jest 
imponująca. Przed rokiem zajął 
IV miejsce w Międzynarodo-
wym Konkursie 
Akordeonowym VAMÖ – 
AKKORDEON – WETTBEWERB 
2018 w Wiedniu w Austrii, na-
stępnie zdobył wyróżnienie 
w VII Międzynarodowym Kon-
kursie Akordeonowym 
w Ostravie w Czechach. W maju 
zeszłego roku zwyciężył w IX 
Międzynarodowym Konkursie 
Akordeonowym w Belgradzie 

w Serbii. Pierwsze miejsca zaj-
mował również w I Trzebnickim 
Ogólnopolskim Konkursie 
Akordeonowym Harmonia Viva 
i w II Międzynarodowym Kon-
kursie Akordeonowym w Solcu 
Kujawskim. Na deser został lau-
reatem XXIV Słupeckich Spot-
kań Muzycznych (podczas 
Słupeckich Spotkań Muzycz-
nych.Ponadto za wybitne osiąg-
nięcia w grze na akordeonie 

w 2018 r. Mikołaj otrzymał: sty-
pendium naukowe przyznane 
przez dyrektora szkoły muzycz-
nej oraz nagrody przyznane 
przez lokalnych włodarzy – bur-
mistrzów Wieruszowa i Kępna. 
Młody akordeonista czynnie 
uczestniczył w życiu muzycz-
nym swojego rodzimego miasta 
występując podczas akademii 
oraz uroczystości szkolnych i śro-
dowiskowych.

Lista osiągnięć Michała jest imponująca. Przed rokiem zajął IV 
miejsce w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym
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Stworzyli biogramy 150  osób 
szczególnie zasłużonych 
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Natalia Ptak 
natalia.ptak@polskapress.pl 

Jadwiga Tomalkiewicz i Paweł 
Grzesiak, badacze historii 
z Wieruszowa, to laureaci 
w kategorii Samorządość 
i Społeczność Lokalna. 

Kapituła redakcyjna przyznała 
pani Jadwidze  Tomalkiewicz 
i panu Pawłowi Grzesiakowi no-
minacje za pracę 
nad „Wieruszowskim Słowni-
kiem Biograficznym”, który jest 
pierwszą publikacją zawierająca 
biogramy ponad 150 postaci  
szczególnie zasłużonych dla 
ziemi wieruszowskiej. To osoby, 
które odcisnęły swój ślad w 650-
letnich dziejach Wieruszowa. 
     Premiera i promocja wyczeki-
wanej przez mieszkańców 
książki miała miejsce 17 paździer-
nika 2018 roku w Miejsk0-Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w Wieruszowie. Chcąc uświetnić 
to wydarzenie doktor Jadwiga 
Tomalkiewicz specjalnie na tę 
okazję napisała wiersz nawiązu-
jący do jubileuszu miasta. Licznie 
zgromadzona publiczność nagro-
dziła ją gromkimi brawami. 

Słownik Biograficzny nigdy 
nie powstałby, gdyby nie zaan-
gażowanie społeczne bardzo 
wielu osób nie tylko 
z Wieruszowa, ale również 
z odleglejszych zakątków kraju. 
Podczas spotkania w bibliotece 
mówił o tym Jan Książek, dy-
rektor Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej, a jednocześnie re-
daktor naczelny „Wieruszo- 
-wskiego Słownika Biograficz-
nego”. 

„Mamy nadzieję, że 
Wieruszowski Słownik Biogra-
ficzny będzie ogniwem w uzu-
pełnianiu dziejów naszego 
miasta, pozwoli na utrwalanie 
lokalnej tożsamości oraz budo-
wanie świadomości wielu po-
koleń Wieruszowian” -  napisał 
w słowie wstępnym 
„Wieruszowskiego Słownika 
Biograficznego burmistrz  
gminy Wieruszów Rafał 
Przbył.

Jadwiga Tomalkiewicz i Paweł Grzesiak wydali „Wieruszowski 
Słownik Biograficzny”, zawierający biogramy ponad 150 postaci
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Producent smaku z grodu 
nad Prosną
Biznes 
Przemysław Chrzanowski 
p.chrzanowski@dzienniklodzki.pl 

Jakub Musiał to 23-latek 
z Wieruszowa, właściciel Ma-
nufaktury Smaku. W okresie 
letnim wystartował najpierw 
z lodami tajskimi. 

- Od początku moja działalność 
opierała się na punkcie mobil-
nym. Daleki jednak byłem 
od koncepcji food truck-owej, 
chciałem, żeby wyglądało to ra-
czej na mobilną kawiarenkę. 
Stąd pomysł z leżakami, które 
miały zapewnić relaks przy de-
lektowaniu się lodami – opo-
wiada Jakub Musiał. 

Zrobiło się jednak zimno, 
a w takich warunkach o chęt-
nych na lody raczej trudno. Z po-
mocą przyszła mama Jakuba, 
która jest przedszkolanką. To 
od niej dowiedział się, że jest za-
potrzebowanie na zajęcia war-
sztatowe. Postanowił pójść 
w kierunku wytwarzania już nie 
lodów, a lizaków i cukierków. Po-
mysł polegał na tym, żeby ni-
czego gotowego nie wyciągać 
spod lady. 

- Chciałem pokazywać jak 
wytwarzamy słodycze, a także 

zdradzać tajniki ich powstawa-
nia uczestnikom warsztatów. 
I stało się, Manufaktura Smaku 
poszła w tę stronę. Uczestnicy 
warsztatów to dzieci, a ich nie da 
się oszukać.  Od widzów od-
dziela nas tylko przezroczyste 
pleksi, wszystko widać jak 
na dłoni. Dokładnie wiadomo, że 
do przygotowania słodkiej masy 
używamy jedynie wody, cukru 
i naturalnych składników – tłu-
maczy Jakub Musiał. 

Konkurencyjność jego firmy 
polega na tym, że punkty, w któ-
rych przeprowadza się podobne 
warsztaty mają charakter stacjo-
narny. Poza tym zlokalizowane 
są one w dużych miastach. Zor-
ganizowanie takiej wycieczki dla 
uczniów z małych miejscowości 
wiąże się ze sporym wydatkiem 
i całodniowym pobytem poza 
placówką. - A ja szansy na sukces 
upatruję w naszej mobilności - 
kwituje Jakub Musiał.

- Uczestnicy warsztatów to dzieci, a ich nie da się oszukać - 
zauważa Jakub Musiał
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KATEGORIE POWIATOWE – POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

Ratownik WOPR zyskał 
zaufanie mieszkańców
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Włodzimierz Rychliński 
w.ychlinski@dziennik.lodz.pl 

Patryk Sokal zajął pierwsze 
miejsce w swojej kategorii 
w powiecie zduńskowolskim. 
Jego działalność jest coraz le-
piej znana, a on coraz bardziej 
rozpoznawalny wśród miesz-
kańców regionu.  

Patryk Sokal został nominowany 
za organizowanie wodnego po-
gotowia na terenie zbiornika 
Jeziorsko oraz organizowanie 
kursów ratowników. Jest preze-
sem zarządu Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego 
województwa łódzkiego oraz 
jednostki terenowej w Zduńskiej 
Woli. Inicjator dyżurów ratowni-
ctwa wodnego nad zalewem 
Jeziorsko, największym zbiorni-
kiem w województwie łódzkim. 
Współorganizator 4 Rundy Mi-
strzostw Polski skuterów wod-
nych na zbiorniku Jeziorsko. Po-
mysłodawca wojewódzkiego 
projektu „Bezpiecznie nad Wodą 
„ realizowanego w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Łódzkiego. Instruktor 

ratownictwa wodnego szkolący 
przyszłe pokolenia ratowników. 

Udział w plebiscycie traktuje 
jako pozytywne wydarzenie nie 
tylko dla siebie i dla WOPR. Jak 
mówi, dzięki temu łatwiej jest 
osiągnąć wyznaczone cele. 

– Organizacja plebiscytu jest 
bardzo fajnym pomysłem. 
Dzięki temu doceniane są osoby 
za to, co robią. To są mądre rze-
czy w konkretnych branżach – 

twierdzi Patryk Sokal. – Jeśli cho-
dzi o WOPR, to z pewnością zo-
staliśmy zauważeni. Wygrana 
być może okaże się sukcesem, 
który sprawi, że łatwiej będzie 
nawiązać kontakt ze sponsorami 
i znaleźć pieniądze na naszą dzia-
łalność. Jesteśmy obecni na za-
lewach w Jeziorsku, Sulejowie 
i mam nadzieję, że teraz bę-
dziemy jeszcze bardziej wi-
doczni.

Patryk Sokal w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym w Zduńskiej Woli działa od 2009 roku
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Laury za film „Miejsce, 
w którym mieszkam”
Kultura 
Włodzimierz Rychliński 
w.rychlinski@dziennik.lodz.pl 

Gabriela Górska i Andrzej 
Paszkiewicz byli bezkonku-
rencyjni w swojej kategorii 
w powiecie zuńskowolskim. 
Ich wspólna praca zaowoco-
wała projektem, który okazał 
się ogromnym sukcesem. 

Gabriela Górka jest kustoszem 
w Muzeum Historii Miasta Zduń-
ska Wola. Andrzej Paszkiewicz to 
reżyser, operator filmowy. Otrzy-
mali nominację za zorganizowa-
nie obsypywanego nagrodami 
projektu „Muzeum to ja!” i na-
kręcenia filmu o Zduńskiej Woli 
„Miejce, w którym mieszkam”. 

Gabriela Górska od 6 lat pra-
cuje w MHM. Od początku pro-
wadzi różne projekty z zakresu 
animacji społeczno-kulturalnej, 
które wpisują się w strategię mu-
zeum partycypacyjnego, włą-
czającego mieszkańców w twór-
cze działania. 

– Wygrana w tym plebiscycie 
pokazuje, że taka strategia mu-
zeum i w ten sposób prowa-
dzona praca ma sens. Dlatego na-
dal mam zamiar działać wokół 

zduńskowolskiej tożsamości ze 
społecznością lokalną w ten sam 
sposób. Oczywiście proponując 
różne metody włączania miesz-
kańców w działalność muzeum 
– zapowiada Gabriela Górska. –  
Nominacja była zaskoczeniem, 
ponieważ w plebiscycie nomino-
wanych było wiele osób, które 
mają na swoim koncie duże do-
konania dla kultury Zduńskiej 
Woli. Sama wygrana jest z pew-

nością ogromnym docenieniem 
naszej pracy przez mieszkańców. 
Za co bardzo dziękuję. 

Dla Andrzeja Paszkiewicza 
wynik głosowania okazał się 
wielkim wyróżnieniem. To też 
powód do dalszej pracy. 

– Mam nadzieję że wygrana 
pozwoli w przyszłości zaintere-
sować więcej osób, które po-
mogą nam w realizacji kolejnych 
projektów – mówi Paszkiewicz.

Wspólna praca Gabrieli Górskiej i Andrzeja Paszkiewicza 
przyniosła efekt w postaci ważnego projektu i filmu
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Marszałek Schreiber 
doceniony przez ludzi
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Włodzimierz Rychliński 
w.rychlinski@dziennik.lodz.pl 

Grzegorz Schreiber jest 
marszałkiwem województwa 
łózkiego. W swojej kategorii 
zdobył najwięcej punktów 
w powiecie zduńskowolskim. 
W finale wojewódzkim zna-
lazł się na czwartym miejscu. 

Grzegorz Schreiber jest polity-
kiem z wieloletnim doświad-
czeniem. 22 listopada 2018 sej-
mik łódzki wybrał go na mar-
szałka tego województwa. 
Wtedy odszedł ze stanowiska 
sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. 

– Przede wszystkim gorąco 
dziękuję tym wszystkim , któ-
rzy oddali na mnie swoje głosy. 
Zwycięstwo w plebiscycie to 
zawsze wielka radość , ale i tro-
chę trema, bo przecież każdy 
głos to wyraz zaufania. Wynik 
mnie, nie ukrywam, zaskoczył, 
ale bardzo miło. To wielka ra-
dość, że obdarzają mnie zaufa-
niem ludzie, z którymi się spo-
tykałem jeszcze w biurze po-
selskim, dziś spotykam się 
z nimi jako marszałek. Dzię-

kuję za te wyrazy sympatii i po-
staram się tego zaufania nie za-
wieść – obiecuje Grzegorz 
Schreiber. 

W fnale wojewódzkim mar-
szałek znalazł się na 4. miejscu. 
Do podium zabrakło niewielu 
głosów. 

– Plebiscytu, zwłaszcza ta-
kiego,  gdzie głosują miesz-
kańcy regionu, nie traktuję jak 
wyścigu. Raczej jak maraton , 
gdzie nie zawsze ważny jest 

czas, ale sam fakt udziału 
i ukończenia. W związku z tym 
uczucia niedosytu nie mam, 
tylko radość z zaufania. Gorąco 
gratuluję wszystkim nagrodzo-
nym, bo nie miałem jeszcze 
okazji zrobić tego publicznie. 
Proszę pamiętać, że choć mar-
szałkiem jestem niespełna pół 
roku, to z mieszkańcami po-
wiatu zduńskowolskiego zwią-
zany byłem znacznie dłużej 
jako poseł – mówi marszałek.  

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zajął 
czwarte miejsce w województwie łódzkim
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Wypracował dobrze 
rozpoznawalną markę
Biznes 
Włodzimierz Rychliński 
w.rychlinski@dziennik.lodz.pl 

Piotr Ciupa jest właścicielem 
firmy Plastem w Janiszewi- 
-cach. W swojej kategorii  dale-
ko w tyle pozostawił innych 
biorących udział w plebiscy-
cie. 

Piotr Ciupa z  firmą Plastem 
związny jest już 23 lata.  W tym 
czasie zakład zdążył wypraco-
wać własną, dobrze rozpozna-
walną markę i zdobyć zaufanie 
klientów oraz kontrahentów.  
Nominację do plebiscytu 
otrzynał za dynamiczny roz-
wój przedsiębiorstwa oraz 
dużą innowacyjność na rynku 
tworzyw sztucznych. 

– Sama już nominacja do wa-
szego konkursu była dla mnie 
dużym zaskoczeniem , ogrom-
nym wyróżnieniem i jednocześ-
nie było to miłe wrażenie. Zada-
łem sobie pytanie skąd ten po-
mysł, aby wyróżnić mnie jako 
osobę pracującą dla firmy 
Plastem której jestem współ-
właścicielem – mówi Piotr Ciupa. 
– Oczywiście moment   kiedy do-
tarła do mnie wiadomość ,  że je-
stem wśród   kandydatów do ty-

tułu Człowieka Roku w katego-
rii boznes powiatu zduńsko- 
wolskiego był dla mnie ogrom-
nym wyróżnieniem i zaskocze-
niem. Moja praca to codziennie 
kontakty ze współpracownikami 
i klientami firmy Plastem . Może 
to jest docenienie za to co robię 
od 23 lat ? Dziękuję wszystkim 
którzy oddali na mnie głos i chcę 
zapewnić, że będę o tym zobo-
wiązującym wyróżnieniu pa-
miętał. Raz jeszcze dziękuję.  

Firma Plastem powstała wy-
chodząc naprzeciw oczekiwa-
niom i potrzeb klientów. Oferuje 
katalog „Tworzywa sztuczne 
w przemyśle”. Katalog ten ma 
na celu rozwiązanie problemów 
ze zużywającymi się elemen-
tami i częściami z tworzyw 
sztucznych. Wykształcona kadra 
techniczna doradzi w doborze 
materiału, jak również zapropo-
nuje odpowiednie rozwiązanie 
techniczne.

Piotr Ciupa (od prawej) odebrał statuetkę i dyplom w  Łodzi 
podczas uroczystej gali podsumowującej plebicyt 
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Za wkład w akcję, która 
poruszyła serca wielu osób
Działalność Społeczna 
i Charytatywna 
Jacek Zemła 
j.zemla@express.lodz.pl 

Katarzyna Michalak nie boi się 
angażować w kampanie spo-
łeczne i działalność charyta-
tywną. To zostało docenione 
przez naszych czytelników.  

Nagroda „Człowiek Roku 2018“ 
w kategorii Działalność Charyta-
tywna i Społeczna trafiła 
do osoby,  której z pewnością nie 
jest obojętny los innych ludzi. 
Pani Katarzyna od lat angażuje 
się w działania społeczne, tropi 
lokalne afery i nieprawidłowości 
w urzędach oraz instytucjach. 
Nasi czytelnicy docenili jej wkład 
w akcję, która poruszyła serca 
wielu osób i to nie tylko miesz-
kańców Ozorkowa.  

Chodzi o ratowanie życia 22-
letniego ozorkowianina - Adama 
Puchały, który od ponad roku 
zmaga się z glejakiem mózgu, 
wyjątkowo trudnym do lecze-
nia nowotworem wyniszczają-
cym powolnie organizm.  
Mimo operacji guz może się od-
nowić, szansą dla Adama jest te-
rapia bardzo drogimi lekami 

oraz rehabilitacja w klinice 
w Niemczech. Na dalsze leczenie 
potrzeba pieniędzy; w zbiórkę 
zaangażowało się wiele osób 
wielkiego serca, w tym również 
znana ze swojej skuteczności 
i otwartości na potrzeby innych 
Katarzyna Michalak. 

– Otrzymaną nagrodę dedy-
kuję Adamowi. Mam nadzieję, 
że kontakty, które udało mi się 
nawiązać dzięki temu plebiscy-

towi będą miały realne przełoże-
nie na dalszą pomoc dla  niego 
i pomogą mu wrócić do zdrowia 
– podsumowuje swój sukces 
w plebiscycie „Człowiek Roku 
2018“ Katarzyna Michalak. – 
Dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy byli ze mną, gdy wspólnie 
działaliśmy na rzecz Adama 
od samego początku i troszkę 
później - bezinteresownie, spon-
tanicznie i konsekwentnie.

– Otrzymaną nagrodę dedykuję Adamowi Puchale, który 
zmaga się z ciężką chorobą - mówi Katarzyna Michalak.
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Młodzi artyści zdobywają 
tutaj pierwsze szlify
Kultura 
Jacek Zemła 
j.zemla@express.lodz.pl 

Pod skrzydłami Bożeny 
Komorowskiej Młodzieżowy 
Dom Kultury w Aleksandro-
wie rozpoczął nowe życie.  

Aleksandrowski MDK to jedna 
z najbardziej znanych tego typu 
placówek w całym wojewódz-
twie. Młodzi artyści zdobywa-
jący swoje tutaj swoje pierwsze 
szlify bardzo szybko sięgają 
po coraz bardziej znaczące na-
grody i wspinają się po szczeb-
lach kariery.  Nic dziwnego, że nie 
brakuje chętnych do tego, by 
po lekcjach przychodzić do MDK 
i tu w pożyteczny sposób spę-
dzać czas doskonaląc swój talent 
lub bawiąc się i ucząc jednocześ-
nie niestandardowych umiejęt-
ności. 

Szczególne sukcesy 
aleksandrowskiego MDK są 
udziałem działającego tu pręż-
nie od wielu lat  koła języka 
francuskiego i francuskojęzycz-
nego koła teatralnego. Sku-
piona w nich młodzież odnosi 
spektakularne sukcesy nie 
tylko w Polsce, ale także na are-

nie międzynarodowej. Młodzi 
artyści mają na swoim koncie 
nagrody na najważniejszych 
konkursach i festiwalach pio-
senki i aktorstwa w języku fran-
cuskim. Także uczestnicy in-
nych kół zainteresowań trium-
fują na ogólnopolskich impre-
zach, niemal zawsze wracając 
z nich z laurami. Doskonali in-
struktorzy i pełna pasji praca 
z dziećmi - to daje rezultaty. 

Bożena Komorowska zo-
stała doceniona również 
za zmiany, jakie zachodzą w sa-
mym budynku aleksandro- 
wskiego MDK. Choć obiekt li-
czy sobie już prawie pół wieku, 
wciąż młodnieje. Ostatnio 
dzięki środkom gminy wyre-
montowano tu salę widowi-
skową, której teraz mógłby 
MDK-owi pozazdrościć nieje-
den profesjonalny teatr...

– Praca z młodzieżą to całe moje życie, a sukcesy osiągane 
przez naszych wychowanków napawają mnie dumą...
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Rolą nauczyciela jest 
zaszczepienie w uczniu pasji
Samorządność 
i Społeczność Lokalna 
Jacek Zemła 
j.zemla@express.lodz.pl 

– Zostałem nauczycielem, po-
nieważ chciałem coś po sobie 
zostawić – mówi Przemysław 
Wyrwas.  

Dał się poznać jako sympatyczny 
nauczyciel fryzjerstwa, który 
wraz ze swoimi uczniami cał-
kiem gratis strzyże zgierskich se-
niorów. Na fotele fryzjerskie za-
praszani są również podopiecz-
nych Domu Opieki Społecznej, 
a w Dniu Kobiet także wszystkie 
zainteresowane nową fryzurą 
panie. Przemysław Wyrwas  - 
nauczyciel zawodu w Zgierskim 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Pawła II został do-
ceniony za swoją działalność 
społeczną na rzecz środowiska 
lokalnego oraz za nowatorskie 
metody nauczania.  

- To nie jest wyróżnienie 
tylko dla mnie – mówi laureat. 
– Na sukces naszych akcji cha-
rytatywnych składa się wiele 
czynników: przychylność dy-
rekcji szkoły, otwartość na nie-
banalne pomysły i uczniowie, 
którzy są skłonni poświęcić 

swój wolny czas, by po lekcjach 
ostrzyc jeszcze wiele osób. 

A co kryje się za dostrzeżo-
nym i nagrodzonym nowator-
skim nauczaniem zawodu? 

- Mam filozofię i misję nauki 
tego zawodu, polegającą na da-
waniu przestrzeni uczniom. 
Rolą nauczyciela jest zaszcze-
pienie w uczniu pasji i chęci 
szukania własnej drogi zawo-
dowej. Czasem moje metody są 
kontrowersyjne i szalone, ale 

takie mają być, bo fryzjerstwo 
to połączenie rzemiosła i arty-
zmu. Nie zapominajmy też, że 
jest to usługa, którą ja postrze-
gam jako służenie ludziom. 
Uczniowi trzeba pomóc odkryć 
co go pasjonuje i w czym czuje 
się dobrze. Nie ma nic gorszego 
niż zmuszać młodego czło-
wieka do czegoś, czego on nie 
czuje. Potem osoba taka kończy 
szkołę żałując, że w ogóle  
poszła do tego zawodu.

Przemysław Wyrwas ze statuetką wśród swoich uczennic - 
przyszłych mistrzyń nożyczek i grzebienia...
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Biznes jest grą zespołową, 
a nie indywidualną
Biznes 
Jacek Zemła 
j.zemla@express.lodz.pl 

– Biznes to gra zespołowa, 
sukces nie zależy od jednej 
osoby, ale od całego zespołu – 
mówi Sławomir Sopek.  

Firma  Sopexim  jest  liderem 
na rynku ogólnopolskim  w za-
kresie  dystrybucji   płyt drewno-
pochodnych dla budownictwa , 
drewna konstrukcyjnego,  nowej 
generacji  drewna inżynieryj-
nego  jak KVH, BSH, LVL, elewa-
cji drewnianych, tarasów itp. 

– Biznes  jest grą  zespołową  
a nie indywidualną  – twierdzi 
prezes „Sopeximu“ Sławomir 
Sopek. –  Wszystkie sukcesy 
firmy zależą nie tylko od spraw-
nego zarządzania, ale także 
od pracy i zaangażowania pra-
cowników. Nasza załoga składa 
się z osób kompetentnych i do-
świadczonych, dla których 
żadne wyzwanie nie jest prob-
lemem. Spośród  naszych 20 
pracowników cztery pracują 
już ponad 20 lat, a osiem osób 
pracuje 10 lat. To jest nasza ryn-
kowa siła  i to daje nam sukces. 
Dziękuję i gratuluję wszystkim 
pracownikom firmy Sopexim. 

Głosujący w naszym plebi-
scycie docenili nie tylko profe-
sjonalizm i wszechstronną 
ofertę firmy, ale także jej odpo-
wiedzialność i zaangażowanie 
w sprawy społeczne. W ubie-
głym roku po tragicznej nawał-
nicy, która w sierpniu spusto-
szyła część województwa po-
morskiego gmina Aleksandrów 
Łódzki natychmiast włączyła 
sie w pomoc poszkodowanym. 
Przeprowadzono zbiórkę pie-

niędzy i sprzętów dla tych ro-
dzin, które najbardziej ucier-
piały. Nie pozostał obojętny 
na los ludzi dotkniętych skut-
kami wichury także szef 
Sopeximu Sławomir Sopek. 
Firma ufundowała i wyekspe-
diowała do wioski Czyczkowy 
materiały potrzebne do odbu-
dowania na domu 9-osobowej 
rodziny państwa Ryduchow -
skich zerwanego przez nawał-
nicę dachu.

Sławomir Sopek: –  Nasza załoga składa się z osób 
kompetentnych i doświadczonych
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3232 aDziennik Łódzki 
Sobota, 20.04.2019

Plebiscyt 
Patrycja Wacławska 
p.waclawska@dziennik.lodz.pl 

W piątek 29 marca w gościn-
nych wnętrzach Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród w plebiscycie 
Człowiek Roku 2018. 

Ci, których nasi Cytelnicy uho-
norowali tytułem Człowieka 
Roku 2018 w czterech katego-
riach (Działalność Społeczna 
i Charytatywna, Kultura, Samo-
rządność i Społeczność Lokalna 
oraz Biznes) na etapie woje-
wódzkim i powiatowym, mieli 
okazję spotkać się, poznać i wy-
mienić doświadczeniami. 

Najlepsi odebrali dyplomy 
i statuetki z rąk Marcina Polaka, 
prezesa oddziału Polska Press 
w Łodzi oraz Marcina Kowal-
czyka, redaktora naczelnego 
„DŁ” oraz „EI”. Plebiscyt Czło-
wiek Roku zorganizowaliśmy 
już po raz czwarty. O tym, kto 
został laureatem w wojewódz-
twie oraz powiatach zadecydo-
wały głosy naszych czytelników 
i internautów. 

Na naszej stronie 
internetowej można znaleźć 
relację z gali. W internecie 
można też obejrzeć zwycięz-
ców w poszczególnych kate-
goriach we wszystkich powia-
tach. Zapraszamy do odwie-
dzenia naszej strony: 
www.dzienniklodzki.pl. ¹

Uroczysta gala 
wręczenia nagród 
Człowiek Roku

Uroczysta gala, która odbyła się w końcu marca w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, była okazją  do spotkania się 
laureatów tegorocznej – czwartej już – edycji plebiscytu
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Piotr Misztal został laureatem w kategorii Biznes. Na zdjęciu 
z Marcinem Polakiem, prezesem oddziału Polska Press w Łodzi
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Monika Mamulska, laureatka plebiscytu Człowiek Roku 2018 
w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna
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Mateusz Szymkiewicz, Aleksandra Grabowska, Jolanta 
Nowakowska i Dariusz Misztal – laureaci drugich miejsc
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Plebiscyt pozwolił wyłonić najlepszych z najlepszych 
w czterech kategoriach: Działalność Społeczna 
i Charytatywna, Kultura, Samorządność i Społeczność Lokalna 
oraz Biznes
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Amerykański wokalista Nick Sinckler – Człowiek Roku 2018 
w kategorii Kultura oraz Dawid Siwiec – laureat w tej samej 
kategorii plebiscytu Człowiek Roku 2018 w powiecie 
poddębickim
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GALA FINAŁOWA


