WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Nagrody Marszałka 2016
LAUREACI I WYRÓŻNIENI
KATEGORIA: GOSPODARKA
Nagrody otrzymują:
NEUCA S.A. – za całokształt działalności firmy. W ciągu 25 lat działalności, z rodzinnego
przedsiębiorstwa Torfarm firma urosła do rangi czołowego dostawcy produktów i usług
na rynku zdrowia w Polsce, którego udziały rynkowe wynoszą średnio około 30 procent.
Firma jest liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Leki dystrybuowane przez
spółkę pochodzą od ponad 700 czołowych producentów z całego świata. W 2015 roku
obroty firmy sięgnęły 7 mld zł. NEUCA nie posiada własnych aptek, by nie konkurować z
własnymi klientami. Realizuje unikalną strategię wspierania niezależnych farmaceutów i
aptek, aby na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby wszystkich niezależnych
aptek w Polsce. Tajemnicę sukcesu firmy stanowią pracownicy. NEUCA zatrudnia blisko
5 tysięcy osób.
SoftBlue S.A. – za realizację inwestycji i rozwiązań przyczyniających się do rozwoju
gospodarczego oraz zwiększenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności
województwa kujawsko-pomorskiego dzięki zastosowaniu nowych technologii.
Bydgoska spółka jest operatorem nowych technologii, tworzy produkty w odpowiedzi na
potrzeby otoczenia, skupia się na rozwiązywaniu problemów oraz budowaniu
udogodnień. Firma rozwija swój potencjał współpracując z uniwersytetami, aktywnie
działa w stowarzyszeniach biznesowo-naukowych. Domeną SoftBlue jest komercjalizacja
badań i projektów naukowych, usługi z zakresu doradztwa gospodarczo-biznesowego
oraz projektowanie systemów informatycznych. Firma skomercjalizowała i sprzedała
1

technologię wytwarzania biosurfakantów, dzięki czemu rozpoczęto produkcję środków
ekologicznej chemii gospodarczej i wyrobów kosmetycznych. BlueSoft, wspólnie z
Wojskowymi

Zakładami

Lotniczymi

Nr

2, projektuje

i

konstruuje

rodzinę

wielowirnikowych bezzałogowych statków latających, z kompletem innowacyjnych
kamer i czujników. Partnerzy pozyskali na ten cel ponad 14 mln zł, w ramach działania
INNOLOT, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponadto firma jest
producentem takich rozwiązań jak SenSoft (system do badania warunków transportu)
oraz AIRDRON (bezzałogowy statek powietrzny pozwalający na precyzyjne określenie
materiałów spalanych w danym piecu, co ułatwia kontrolę spalin z kominów, a tym
samym daje możliwość poprawy jakości powietrza).
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KATEGORIA: FUNDUSZE UNIJNE
Nagrody otrzymują:
Miasto Toruń – za budowę Muzeum Toruńskiego Piernika. Największe w Polsce
muzeum piernika jest oddziałem toruńskiego Muzeum Okręgowego. Mieści się przy ulicy
Strumykowej, gdzie w XVIII wieku działała fabryka pierników. W tej nowoczesnej
placówce skupiają się tradycje europejskiego piernikarstwa. W muzeum można odkryć
tajemnice toruńskiego piernika – od składników niezbędnych do przygotowania ciasta,
przez sposoby jego wypieku, aż po dystrybucję na przestrzeni dziejów. Wyjątkowe
muzeum powstało dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Gminy Miasta Toruń, ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia. Twórcą
pomysłu zagospodarowania wnętrz zabytkowej fabryki było Muzeum Okręgowe w
Toruniu. Od samego początku partnerem projektu jest Fabryka Cukiernicza Kopernik,
która przekazała m.in. zabytkowe formy piernikarskie i piece. Muzeum cieszy się
ogromnym zainteresowaniem turystów i mieszkańców.
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny – za stworzenie w Bydgoszczy
nowoczesnej przestrzeni dla rozwoju przedsiębiorczości dzięki wybudowaniu
nowoczesnego biurowca Idea Przestrzeń Biznesu oraz Bydgoskiego Centrum
Targowo-Wystawienniczego. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zrealizował
dwa duże projekty unijne przy zaangażowaniu środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

2007-2013.

Przedmiotem

pierwszego projektu była budowa biurowca Idea Przestrzeń Biznesu z nowoczesnym
zapleczem biurowym oraz konferencyjnym. Od początku 2016 roku do dyspozycji
przedsiębiorców jest nowoczesny obiekt składający się z sześciu kondygnacji, o
powierzchni 7 tys. metrów kwadratowych (w tym 4 tys. m² powierzchni biurowej). W
ciągu kilku miesięcy wynajęto już 20 pomieszczeń - 1/3 powierzchni obiektu. Drugim
projektem jest, oddane do użytku jesienią 2015 roku, centrum wystawiennicze i
konferencyjno-szkoleniowe, z nowoczesnym zapleczem technologicznym, o powierzchni
ponad 16 tys. m².
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Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy – za działania służące zwiększeniu
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
Równolegle z realizacją ustawowych zadań polegających przede wszystkim na ochronie
bezpieczeństwa i porządku publicznego, Komenda Wojewódzka Policji aktywnie
pozyskuje środki unijne na realizację przedsięwzięć udoskonalających warunki obsługi
mieszkańców regionu. Jednostka wdrożyła siedem przedsięwzięć infrastrukturalnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2007-2013,

z

czego

na

szczególną

uwagę

zasługuje

„Budowa

platformy

telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w
garnizonie kujawsko-pomorskim”. W ramach projektu stworzono rozbudowaną,
wielofunkcyjną

infrastrukturę

integrującą

systemy

telekomunikacyjne

i

radiokomunikacyjne. Wdrożenie tych nowoczesnych rozwiązań przełożyło się na
usprawnienie pracy funkcjonariuszy policji w całym regionie oraz bardziej efektywne
zarządzanie.
Gmina Chełmża, Gmina Łubianka i Gmina Łysomice – za skuteczne inwestowanie
funduszy unijnych w odnawialne źródła energii. Trzy sąsiadujące ze sobą gminy
powiatu toruńskiego z powodzeniem skorzystały, w minionej unijnej perspektywie
finansowej, ze środków unijnych na montaż solarnych kolektorów - przyjaznego
środowisku, niedrogiego w eksploatacji, rozwiązania do podgrzewania wody. Na terenie
trzech gmin zamontowano w sumie ponad 1,8 tys. solarów, zarówno na dachach
prywatnych domów, jak również na budynkach użyteczności publicznej.
Wyróżnienia otrzymują:
Radosław Ratajczak – dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum
Transferu

Technologii

Uniwersytetu

Technologiczno-Przyrodniczego

w

Bydgoszczy, kierownik projektu „Design Thinking Workspace – Pracownia
Szybkiego Prototypowania” oraz dr inż. Piotr Szewczykowski – kierownik
metodyczny projektu „Design Thinking Workspace – Pracownia Szybkiego
Prototypowania” – za utworzenie SHOPA Design Thinking Workspace – Pracowni
Szybkiego Prototypowania.
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Krzysztof Kamiński – pomysłodawca, kustosz i zarządca „Izby tradycji rybackich”,
od ponad 25 lat zapalony rybak, pracownik Zakładu Gospodarki WędkarskoRybackiej w Grzmięcy – za budowę „Izby tradycji rybackich” w Płowężu (gmina
Jabłonowo Pomorskie, powiat brodnicki) w ramach środków pozyskanych z
Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.
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KATEGORIA: ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Nagrodę otrzymują:
Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, Regionalny Związek
Pszczelarzy w Toruniu, Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi KujawskoDobrzyńskiej we Włocławku – za współpracę i działalność na rzecz promocji
pszczelarstwa i produktów pszczelich. Związki zrzeszają łącznie blisko 2000
pszczelarzy. Organizacje współpracują ze sobą od wielu lat, czynnie uczestnicząc w
organizacji i prowadzeniu szkoleń, konferencji i imprez. Wspólnie wdrażane przez nie
programy umożliwiają wymianę wiedzy i promocję pszczelarstwa oraz produktów
pszczelich. Znaczącym sukcesem działalności tych organizacji jest wzrost pogłowia
pszczół w województwie kujawsko-pomorskim.
Wyróżnienie otrzymuje:
Andrzej Klonecki – twórca i prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi
z Kruszwicy – za promocję ekologicznego chowu gęsi w celu uzyskania zdrowego,
wartościowego mięsa i tłuszczu oraz promocję puchu i pierza białych gęsi a także
łączenie tej misji z działaniami na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi z
regionu kujawsko-pomorskiego.
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KATEGORIA: INNOWACYJNE METODY STOSOWANE W ZAKRESIE ROZWOJU I
PROMOCJI MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH
Nagrodę otrzymują:
Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, Miasto i Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka
Nieszawka, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – za realizację projektów z grupy Bit
City - stworzenie spójnego systemu kolei metropolitalnej wraz z integracją
transportową. Pod nazwą „BiT City” należy rozumieć ideę integracji transportowej i
poprawy dostępności dwóch największych miast województwa kujawsko-pomorskiego.
Integracja transportowa została założona w sześciu niezależnych przedsięwzięciach.
Wszystkie projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Ich łączna wartość wyniosła ponad miliard złotych. Skala
finansowa i liczba zaangażowanych partnerów czynią przedsięwzięcie pionierskim i
unikatowym w skali kraju. Transport publiczny w aglomeracji został potraktowany w
szerokim, nowoczesnym rozumieniu jako klucz do szybkiego rozwoju regionu.
Innowacyjny charakter BiT City polega na stworzeniu spójnego systemu powiązań
Bydgoszczy i Torunia przy uwzględnieniu każdej formy przemieszczania się – kolei,
tramwaju, autobusu i transportu indywidualnego. Zbliżenie obu miast odbyło się przy
zachowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu ekologii, komfortu i bezpieczeństwa
podróży oraz redukcji barier dla osób z problemami w poruszaniu się. BiT City jest także
potwierdzeniem zgodnej i efektywnej współpracy pomiędzy partnerami projektów, a
także wielu innych podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

7

KATEGORIA: NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNY
Nagrodę otrzymują:
Prof. Tomasz Drewa, dr n. med. Marta Pokrywczyńska, lek. Maciej Nowacki, dr n.
med. Tomasz Kloskowski, dr n. med. Arkadiusz Jundziłł (zespół Zakładu Medycyny
Regeneracyjnej Katedry Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika)– za cykl prac naukowych „Medycyna regeneracyjna leczeniem
przyszłości”. W Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej prowadzone są badania naukowe
mające na celu opracowanie nowatorskich metod terapeutycznych z wykorzystaniem
terapii komórkowych oraz celowego leczenia molekularnego. Badania te umożliwiły
powstanie cyklu prac naukowych opublikowanych w 2015 roku w międzynarodowym
oraz polskich czasopismach o światowym zasięgu. Systematycznie wzrasta liczba
cytowań. Istotnym osiągnięciem jest także prezentacja efektów dotychczasowych prac na
najważniejszych światowych konferencjach i sympozjach.
Wyróżnienie otrzymują:
Prof. Włodzisław Duch, dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, prof.
Oleksandr Sokolov, dr Tomasz Komendziński, dr hab. Jacek Matulewski, dr inż.
Dariusz Mikołajewski (UKW), Michał Meina, dr Tomasz Piotrowski (zespół
Laboratorium Neurokognitywnego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych
Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – za stworzenie systemu
do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci.
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KATEGORIA: EDUKACJA
Nagrody otrzymują:
Marian Szczepański – założyciel i dyrygent Chóru Canto Zespołu Szkół Muzycznych
im. Czesława Niemena we Włocławku – za prowadzenie od 25 lat chóru, który
osiąga liczne sukcesy na konkursach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą,
m.in. w Hiszpanii, Francji i Czechach. Chór jest inicjatorem licznych przedsięwzięć, w
tym m.in.: koncertów kolędowych, corocznych Koncertów Pieśni Pasyjnych, koncertów
poświęconych pamięci Jana Pawła II i Kujawskich Spotkań Chóralnych. Marian
Szczepański jest nauczycielem z 34-letnim stażem pracy, który od wielu lat zaraża dzieci
i młodzież pasją do muzyki.
Ks. Paweł Nowogórski – dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku (gmina
Zławieś Wielka, powiat toruński) – za wspieranie oraz kreowanie inicjatyw
i przedsięwzięć edukacyjnych na przestrzeni 2015 r. W ramach budowy Centrum
Edukacji Młodzieży w Górsku powstał nowoczesny obiekt o funkcji kulturalnowypoczynkowej oraz sportowo-rekreacyjnej. Główny gmach mieści multimedialną
ekspozycję poświęconą ks. Jerzemu, wielofunkcyjną salę widowiskową z widownią na
110 osób oraz sale szkoleniowe. Powstało też boisko sportowe z syntetyczną
nawierzchnią, a w przebudowanym domu parafialnym świetlica dla dzieci i młodzieży.
Wartość inwestycji to 7,4 miliona złotych. W centrum organizowane są różnego rodzaju
zajęcia dla szkół aktywizujące młodzież poprzez słowo, muzykę i teatr, a także działania
edukacyjne wspierające ich rozwój intelektualny i duchowy.
Wyróżnienie otrzymują:
Andrzej Franciszek Bogdanowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów
w Tupadłach (gmina Inowrocław, powiat inowrocławski) – za całokształt
działalności na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego w dziedzinie
edukacji, w głównej mierze za nowatorskie pomysły wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
wiejskich.
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Grzegorz Wojciechowski – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana
Twardowskiego w Fabiankach (powiat włocławski) – za całokształt osiągnięć
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za działania w zakresie
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.
Eugeniusz Konstanty Sobieraj – dyrektor Zespołu Szkół nr 8 im. Hansa Christiana
Andersena w Bydgoszczy – za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
Urszula Przedpełska – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII
Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu – za opracowanie, wdrożenie i realizowanie
od 1999 roku „Programu promocji sportu w VIII Liceum Ogólnokształcącym w
Toruniu”.
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KATEGORIA: KULTURA
Nagrody otrzymują:
Kamil Czeszel (Toruń) – wokalista – za liczne osiągnięcia podczas ogólnopolskich
konkursów wokalnych. Kamil Czeszel występuje na festiwalach ogólnopolskich i
międzynarodowych, zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych,
zdobywając liczne nagrody. Zajął 2 miejsce podczas 8. edycji telewizyjnego programu
„Mam talent”, w 2014 roku zdobył Grand Prix Festiwalu Wokalnego w Turku, Grand Prix
Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Ciechocinku i Grand Prix Festiwal Osób
Niepełnosprawnych w Bytomiu Odrzańskim. W 2015 r. był jednym z wykonawców
Przystanku Woodstock. W latach 2012-2014 był stypendystą Miasta Torunia. Śpiewał
m.in. z Krystyną Prońko, Arturem Gadowskim i Anną Rusowicz.
Katarzyna Jaworska, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest
wraz z zespołem: Piotr Kozanecki, Michał Naleśniak, Marta Pisarska, Żaneta
Sarnecka, Szymon Zdziebło – za organizację 13. edycji Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego Tofifest w Toruniu. 13. edycja była szczytowym osiągnięciem w
dotychczasowym rozwoju festiwalu Tofifest. Łączyła znakomite kino, muzykę i teatr.
Gośćmi Festiwalu byli znani aktorzy zagraniczni Joey Pantoliano i Julian Sands, a także
polscy Katarzyna Figura i Jan Peszek. Na festiwalu pokazano 120 filmów, w tym
nagradzane na najważniejszych światowych festiwalach: „Imigranci” (Złota Palma w
Cannes 2015), „Z daleka” (Złoty Lew na Festiwalu w Wenecji 2015), „El Clan” (Srebrny
Niedźwiedź na Festiwalu w Berlinie). Festiwal odwiedziło blisko 20 tys. widzów.
Aleksander Dętkoś (Bydgoszcz) – artysta rzeźbiarz – za całokształt 45-letniej
działalności w dziedzinie kultury i sztuki, promującej Województwo KujawskoPomorskie w kraju i za granicą. Od lat 70. XX wieku artysta związał na stałe swoje
życie z Bydgoszczą i województwem. Przez prawie pół wieku za pomocą swoich rzeźb
opowiada o człowieku, nawiązując przy tym do historii i wydarzeń bieżących.
Wypracował swój własny, niepowtarzalny styl, używając do tego, prócz drewna, bardziej
trwałej materii, jak brąz, kamień czy mosiądz. Jego dzieła znalazły swoje miejsce w
Bydgoszczy, regionie i za granicą. Od ponad dwudziestu lat tworzy słynne „Żaby”, nagrody
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festiwalu Camerimage. Jego statuetki są w domach największych gwiazd światowej
kinematografii, jak np.: Sławomir Idziak, Liam Neeson, John Malkovich, Gary Oldman.
Reprezentował polską sztukę na prestiżowych ekspozycjach międzynarodowych na
całym świecie, m.in. w Madrycie, Barcelonie i Nowym Jorku.
Grzegorz Romanowski – wicedyrektor Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu – za
całokształt działań na rzecz rozwoju kultury w regionie. Od 1998 r. pracuje w
Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, od 2004 r. pełni funkcję wicedyrektora. Jest
pomysłodawcą i realizatorem kilkuset wydarzeń artystycznych, w tym ogólnopolskich
festiwali. Odpowiada za organizację największych imprez plenerowych w Grudziądzu.
Wspiera także ruch amatorski dbając szczególnie o wszechstronną edukację młodego
pokolenia, organizując stałe i czasowe warsztaty artystyczne.
Wyróżnienia otrzymują:
Justyna Misterkiewicz-Hamowska – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Mroczy, polonista, filmowiec, bibliotekarz, instruktor teatralny – za
osiągnięcia prowadzonej sekcji teatralnej oraz recytatorów zespołu w konkursach,
przeglądach i turniejach w latach 2006-2016.
Joanna Żółkoś-Zagdańska – piosenkarka jazzowa, wykładowca Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – za wieloletnią
promocję Bydgoszczy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz
zaangażowanie w promocję młodych talentów wokalnych.
Mirosław Rzeszowski – działacz i twórca kultury, artysta fotografik, socjoterapeuta,
współzałożyciel i pierwszy prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego – za
wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury w Szubinie.
Jan Jabłoński – zastępca dyrektora ds. organizacji imprez i marketingu w Centrum
Kultury Browar „B” we Włocławku – za ponad 30-letnią pracę na rzecz
upowszechniania kultury, między innymi poprzez realizację cyklu koncertów
„Dobry koncert” oraz ogólnopolskiego Finału Turnieju Poezji Śpiewanej.
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KATEGORIA: OCHRONA ZDROWIA
Nagrody otrzymują:
Fundacja Medici Homini – za działalność fundacji, zrzeszającej wolontariuszy
chętnych do pracy w ośrodkach misyjnych. Celem Fundacji Medici Homini jest
niesienie pomocy medycznej i materialnej mieszkańcom najodleglejszych zakątków
świata, na co dzień pozbawionym dostępu do opieki lekarskiej. Misją organizacji jest
również propagowanie idei pomocy humanitarnej, rozwój profilaktyki zdrowotnej,
działanie przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym w krajach rozwijających się
oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy krajów Trzeciego Świata. Lekarze i
wolontariusze Medici Homini odbywali misje medyczne m.in. w Nepalu, Gwatemali,
Gambii, Ugandzie i Czadzie.
Prof. Mariusz Dubiel – za prowadzenie renomowanej Kliniki Medycyny MatczynoPłodowej, Ginekologii i Neonatologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim
im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy. Prof. Mariusz Dubiel jest cenionym
specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa. Kieruje Kliniką Medycyny MatczynoPłodowej, Ginekologii i Neonatologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dra
Emila Warmińskiego w Bydgoszczy. Swoją pracą przyczynił się do rozwiązania wielu
skomplikowanych problemów medycznych, dotykających kobiety w ciąży. Profesor
Mariusz Dubiel wykorzystuje najnowocześniejsze metody leczenia i upowszechnia
polskie dokonania medyczne w kraju i za granicą. Dzięki temu klinika, którą kieruje, jest
jednym z najnowocześniejszych i największych oddziałów tej specjalności w Polsce.
Wyróżnienia otrzymują:
Dr inż. Ewa Szymelfejnik, prof. Maciej Świątkowski, prof. Roman Cichoń, Monika
Ameryk, Agnieszka Augustyniak (zespół Collegium Medicum Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika)– za realizację Wojewódzkiego Programu Zapobiegania
Niedożywieniu, Nadwadze i Otyłości Poprzez Poprawę Żywienia u Dzieci Klas 1-3
(w wieku 6-9 lat) Szkół Podstawowych z regionu.
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Dr Tadeusz Ładniak – za całokształt pracy zawodowej na rzecz pacjentów oraz
rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu:
opiekę specjalizacyjną nad młodymi lekarzami oraz świadczoną non-profit pomoc
medyczną dla ubogich i potrzebujących a także wsparcie medyczne dla
podopiecznych Oratorium dla dzieci i młodzieży im. bł. księdza Bronisława
Markiewicza w Toruniu i ich rodzin.
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KATEGORIA: SPORT
Nagrodę otrzymuje:
Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” – za realizację programów
szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie sportu ze szczególnym uwzględnieniem
lekkoatletyki. Związek szkoli zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych, jego
zawodnicy osiągają szereg sukcesów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej: m.in.
srebrny medal mistrzostw świata seniorów w lekkoatletyce, brązowy medal mistrzostw
świata seniorów w lekkoatletyce, brązowy medal mistrzostw europy seniorów w
podnoszeniu ciężarów, złoty medal halowych mistrzostw europy seniorów w
lekkoatletyce, brązowy medal mistrzostw europy seniorów w strzelectwie sportowym.
Przez 3 lata z rzędu (2013-2015) zajmował pierwsze miejsce w ogólnopolskiej
klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Wyróżnienia otrzymują:
Anna Kulczyńska – prezes Toruńskiego Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE – za
zwycięstwa

szkolonych

sportowców

w

Mistrzostwach

Polski,

Europy

i

Ogólnopolskim Pucharze Polski dzieci oraz organizację V Wojewódzkiej
Przedszkoliady Małego Karateki.
Adam Sieczkowski – wiceprezes i trener Autonomiczno-Ludowej Kolarskiej Sekcji
„Stal” Grudziądz – za zasługi w szkoleniu dzieci i młodzieży poprzez wychowanie
wielu znakomitych zawodników, medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski,
uczestników Igrzysk Olimpijskich.
Magdalena Zimna, Tomasz Froehlke, Joachim Przybył – dziennikarze Gazety
Pomorskiej – za organizację zawodów sportowych „Biały Miś” oraz „Sprawny Miś”
dla uczniów szkół podstawowych.
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KATEGORIA: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nagrodę otrzymuje:
Miasto Kowal – za budowę Parku im. Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Park
został oddany do użytku w 2010 roku, w 700–lecie urodzin w Kowalu Kazimierza
Wielkiego. Powstał ze środków pochodzących w głównej mierze z Unii Europejskiej,
Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Toruniu. Zbudowano alejki z granitu i kostki brukowej, zamontowano ozdobne lampy,
ławki i kosze. Posadzono kilkaset drzew i krzewów, zamontowano fontannę oraz
wybudowano przylegający do parku wielostanowiskowy parking. Teren został
ogrodzony. W parku można odpocząć na „ławeczce prezydenckiej” ufundowanej przez
prezydenta Bronisława Komorowskeigo i pierwszą damę Annę Komorowską. W mieście
przebudowano również park im. Leona Stankiewicza, który upiększono ozdobną zielenią,
okazałym zbiornikiem wodnym z mostkiem i dwiema fontannami. Staraniem samorządu
ozdobną zielenią obsadzono wszystkie skwery, urządzone zostały też ogródki przyuliczne
o łącznej długości kilkunastu kilometrów.
Wyróżnienia otrzymują:
Halina Czarnecka – za całokształt działalności na rzecz upowszechniania wiedzy na
temat gospodarki wodnej, rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawskopomorskim oraz budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.
Tomasz Jasiński – kierownik Bioelektrowni Buczek Sp. z o.o. (gmina Jeżewo, powiat
świecki) – za wyspecjalizowane działania w dziedzinie utylizacji odpadów
pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego oraz produkcji energii odnawialnej
i nawozów organicznych.
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. – za realizację programu „Zintegrowany Ekologiczny
System Przeróbki Osadów Pościekowych w Centrali Oczyszczania Ścieków w
Toruniu”
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KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ DRUGIEGO
CZŁOWIEKA
Nagrody otrzymują:
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy – za
prowadzenie Kuchni dla ubogich Św. Brata Alberta w Bydgoszczy. Wspólnota sióstr
liczy 3 osoby. Do jadłodajni przychodzi codziennie ok. 150 osób. Otrzymują one
nieodpłatnie zupę, chleb, ciasto i owoce. W okresie wakacyjnym wydawanych jest jeszcze
więcej posiłków. Z pomocy korzystają osoby bezdomne, rodziny wielodzietne oraz
emeryci i renciści żyjący w skrajnym ubóstwie. Siostry kupują produkty ze środków
własnych, ofiar darczyńców lub dotacji. Pracują bez zatrudnienia, pomagają im
wolontariusze. Organizują także grupy wsparcia, w których uczestniczy ok. 25 osób
ubogich, samotnych i uzależnionych, oferują pomoc w znalezieniu miejsca schronienia
oraz pracy dla osób chcących wyjść z bezdomności.
Katarzyna Krupa, Agnieszka Świtajska, Anna Kołodziejska, Krystian Rudziński,
Wojciech Przybysz – za prowadzenie Centrum Dzieci i Młodzieży Wędka w Toruniu.
Centrum, prowadzone przez Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego
Człowieka, to miejsce dziennego pobytu dzieci i młodzieży z toruńskich ulic i osiedli, inne
od świetlic i klubów. Ideą i celem tego miejsca jest zagospodarowanie wolnego czasu
dzieci i młodzieży, które nie uczęszczają na dodatkowe zajęcia po szkole oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Jarosław Józefowicz – prezes Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych –
za

działalność

na

rzecz

społeczeństwa,

szczególnie

osób

starszych

i

niepełnosprawnych oraz organizację Międzynarodowej Konferencji Opieki
Długoterminowej. Jarosław Józefowicz to znany polski inżynier i menedżer, który poza
sprawnym zarządzaniem dużym przedsiębiorstwem od lat angażuje się w pomoc
potrzebującym. Założona przez TZMO Fundacja „Razem zmieniamy świat”, poprzez
działania edukacyjne, kulturalne i integracyjne stara się zminimalizować problem opieki
nad osobami starszymi. Wiele działań skierowanych jest do niepełnosprawnych
mieszkańców. Prezes TZMO podejmuje się też organizacji Międzynarodowej Konferencji
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Opieki Długoterminowej. W sympozjum biorą udział specjaliści i eksperci działający na
rzecz osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i ludzi starszych. To największe w
Polsce forum rozmów o problemie opieki długoterminowej.
Wyróżnienia otrzymują:
Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz (Toruń) – pedagog, psychoonkolog – za
wspieranie osób z chorobą nowotworową oraz ich rodzin w ramach działalności
Ogólnopolskiej Akademii Walki z Rakiem.
Wiesława Paszkiewicz – prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło
Inowrocławskie – za wprowadzenie skutecznych programów profilaktycznych oraz
metod

wczesnego

rozpoznawania

zagrożeń

cywilizacyjnych

w

ramach

prowadzonego przez towarzystwo schroniska dla ok. 40 bezdomnych mężczyzn
oraz „banku żywności".
Andrzej Urbaniak – prezes Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu – za
działalność społeczną i sportową, w tym między innymi organizację Święta Starego
Fordonu, spływów kajakowych, turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży, wigilii
na Starym Fordonie dla potrzebujących mieszkańców, biegów charytatywnych i
zbiórki pieniędzy dla potrzebujących wsparcia.
Agnieszka Szwajkowska-Ludwig – prezes Stowarzyszenia „Bądźmy razem” w
Aleksandrowie Kujawskim – za rezultaty pracy społecznej na rzecz dzieci
niepełnosprawnych z ubogich rodzin oraz z rodzin patologicznych.
Lidia Połatyńska – główna księgowa Przedszkola nr 48 „Pod Sosnami” w
Bydgoszczy – za całokształt pracy zawodowej i działań na rzecz rozwoju placówki.
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KATEGORIA: BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Nagrody otrzymują:
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipienku (gmina Lisewo, powiat chełmiński) – za
wybudowanie przez druhów OSP Lipienek, własnymi siłami i przy wsparciu
lokalnej społeczności, nowej remizy strażackiej. Nowa strażnica OSP w Lipienku –
budynek z dwoma boksami garażowymi, biurem, pomieszczeniem sanitarnym oraz
kotłownią – powstała dzięki zaangażowaniu samych strażaków, mieszkańców gminy,
a także lokalnych firm, które przekazały materiały i pomogły w pracach budowlanych,
które trwały od września 2015 r. do kwietnia 2016 r. Druhowie OSP wybudowali
i wyposażyli nową remizę strażacką, wykonując zarówno prace fizyczne, jak
i organizacyjne. Samodzielnie szukali źródeł finansowania, w efekcie pozyskując środki
na ten cel.
Karol Gutsze (gmina Kęsowo, powiat tucholski) – współzałożyciel i prezes
„Stowarzyszenia

na

rzecz

Pamiętowa

i

Adamkowa”,

a

także

członek

i współpracownik wielu organizacji prospołecznych – za wieloletnią działalność na
rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z ideą „myśl globalnie,
działaj lokalnie”. Karol Gutsze łączy lokalną i regionalną aktywność z tworzeniem ram
instytucjonalnych na poziomie regionalnym i krajowym, jak też aktywnie działa na rzecz
współpracy międzynarodowej.
Ochotnicza Straż Pożarna w Łubiance (powiat toruński) – za inicjatywę,
zaangażowanie oraz wykonane w czynie społecznym prace przy budowie
strażackiego centrum szkoleniowego w Łubiance. Komenda Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu pozyskała środki na realizację inwestycji
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20072013 i zrealizowała ten projekt we współpracy z OSP w Łubiance.
Wyróżnienia otrzymują:
Krzysztof Bartoszyński – nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII
Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu – za pracę na rzecz edukacji prawno20

obywatelskiej młodzieży, w tym realizację programu pracy z uczniem mającym
trudności w nauce.
Aleksandra Łukomska–Smulska – przedsiębiorca, przewodnicząca oddziału
toruńskiego Europejskiej Unii Kobiet – za działalność na rzecz budowy
społeczeństwa obywatelskiego, edukacji ekonomicznej, szkolenia i promowania
kobiet regionu kujawsko-pomorskiego, a także prowadzenie w Toruniu od 25 lat
firmy wielokrotnie nagradzanej za rzetelność i utrzymywanie europejskich
standardów.
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KATEGORIA: PROMOCJA WOJEWÓDZTWA
Nagrody otrzymują:
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły – za organizację Festiwalu Smaku w Grucznie.
Festiwal, organizowany we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, to jedna z najbardziej znanych imprez kulinarnych w
województwie kujawsko-pomorskim. Uczestniczy w niej około 150 wystawców
prezentujących lokalne specjały. Najlepsze otrzymują w drodze konkursu tytuł „Smaku
Roku”. Podczas festiwalu odbywają się pokazy przyrządzania potraw, prezentacje
lokalnego rękodzieła oraz dawnych odmian roślin użytkowych. Częścią festiwalu są
Święto Miodu, prezentujące tradycje i wyroby pszczelarskie z pasiek w Dolinie Dolnej
Wisły oraz Turniej Nalewek.
Automobilklub Toruński – za organizację 21. Światowego Zlotu Miłośników
Citroena 2CV. Zlot, który odbył się między 28 lipca a 3 sierpnia 2015 roku w Toruniu,
był jedną z największych tego rodzaju imprez na świecie. Zgromadził ponad 6000 fanów
i 2600 Citroenów 2CV z 35 krajów. Obfitował w giełdy wymiany, konkursy elegancji i
koncerty na żywo. Finałem imprezy była parada 650 Citroenów, którą obejrzało około 10
tysięcy osób.
Cezary Bartosiewicz – kapitan jachtowy, grotmaszt Bractwa Kaphornowców – za
całokształt działalności związanej z propagowaniem żeglarstwa i edukacji
morskiej. Cezary Bartosiewicz jest laureatem Nagrody Rejs Roku 1995 za rejs na jachcie
„Solanus” pod komendą kapitana Latosia z przejściem pod Cieśninę Pentland Firth, co jest
uznawane za wybitny wyczyn żeglarski. Dwukrotnie (2008, 2010) opłynął Przylądek
Horn, w tym w 2010 roku jako kapitan prowadzący. Jest jednym z inicjatorów powołania
w 1998 roku Toruńskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Morskich oraz głównym inicjatorem
budowy przez stowarzyszenie własnego jachtu, który od 2002 r. służył do rejsów
szkoleniowych. W każdym sezonie kapitan prowadził osobiście minimum 5 rejsów
szkoleniowo-stażowych.
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Włodzimierz Niderhaus – producent filmowy, dyrektor Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie – za promocję województwa
kujawsko-pomorskiego w filmie fabularnym „Excentrycy czyli po słonecznej
stronie ulicy”. Film „Excentrycy” powstał na podstawie książki Włodzimierza
Kowalewskiego pod tym samym tytułem. Akcja rozgrywa się w latach 50-tych XX w. w
plenerach Torunia i starego Ciechocinka, we wnętrzach i na tle dawnej architektury
pensjonatowej. Obraz jest laureatem czterech nagród Orły 2016, został także
uhonorowany statuetkami Złote Lwy 2015 i Srebrne Lwy 2015. Producent filmu w
ciekawy i inspirujący sposób wkomponował plenery województwa kujawskopomorskiego w ekranizację powieści. Ze względu na bardzo dobrą obsadę aktorską,
oryginalną muzykę i działania promocyjne, region kujawsko-pomorski w naturalny, a
jednocześnie niekonwencjonalny sposób został zaprezentowany szerokiej rzeszy widzów
i melomanów z kraju i z zagranicy, przyczyniając się niewątpliwie do jego popularyzacji.
Wyróżnienia otrzymują:
Janusz Borkowski – właściciel Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa
Wiejskiego w Redczu Krukowym w gminie Brześć Kujawski – za promocję
województwa kujawsko-pomorskiego i integrację jego

mieszkańców

poprzez

organizację imprez kulturalnych, między innymi „Biesiad dla Przyjaciół” i „Zjazdów
Kujawiaków”.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP przy MGOK w Koronowie – za promocję
województwa kujawsko-pomorskiego, między innymi poprzez udział i sukcesy w
międzynarodowych imprezach, w tym Mistrzostwach Europy Orkiestr Dętych oraz
60. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w ramach Dni Muzyki w Rastade
(Niemcy) i wywalczenie prawa udziału w Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych,
które odbędą się w 2016 roku w Malezji.
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KATEGORIA: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
Nagrodę otrzymuje:
Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń – pianistka, profesor Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy – za liczne osiągnięcia w dziedzinie sztuk muzycznych i działalności
pedagogicznej. Najwyższa klasa pedagogiczna prof. Popowej-Zydroń jest znana od
dawna, potwierdzają ją nagrody dla jej studentów: zwycięstwo Rafała Blechacza w
Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim (2005) i wyróżnienie w tym konkursie dla
Pawła

Wakarecego

(2010).

Pasmo

sukcesów

było

kontynuowane

podczas

ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego. W ciągu kilku lat poprzedzających konkurs
prof. Popowa-Zydroń wyłoniła grupę najzdolniejszych pianistów studiujących w klasach
fortepianu bydgoskiej Akademii Muzycznej, potencjalnych uczestników zmagań. Czuwała
nad ich przygotowaniem, organizując obok zajęć dydaktycznych przesłuchania, koncerty
oraz kursy mistrzowskie. W ten sposób doprowadziła do powstania najsilniejszej w
Polsce, liczącej dziesięć osób, grupy pianistów z jednej uczelni, którzy w znakomity
sposób zaprezentowali się w kolejnych etapach konkursowych przesłuchań. Najlepszy z
nich, finalista Szymon Nehring, otrzymał Nagrodę Publiczności. Prof. Popowa-Zydroń
koncertuje w kraju i za granicą, sama jest laureatką wielu konkursów pianistycznych.
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE otrzymuje:
Miasto Toruń – za budowę Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Salę
zaprojektowała hiszpańska pracownia Menis Arquitectos, która w 2009 r. wygrała
ogłoszony przez Miasto Toruń konkurs architektoniczny. W jej wizji rzeźbiarska bryła
sali, zatopiona w zieleni, nawiązuje fakturami i kolorystyką do gotyckiej zabudowy
Torunia. Obiekt ma charakter wielofunkcyjny: mieści sale koncertowe i siedzibę
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz umożliwia wystawianie sztuk teatralnych,
operowych i musicali, emisję seansów filmowych i organizację kongresów i konferencji.
Wielofunkcyjność i modularność obiektu umożliwia organizowanie nawet najśmielszych
wydarzeń. Dzięki wykorzystaniu mobilnych widowni w obu salach mogą odbywać się
imprezy na płaskiej podłodze oraz w konfiguracji teatralnej. Akustyka sali koncertowej
może być modyfikowana dzięki użyciu mobilnych sufitów, zaś sala kameralna jest
wyposażona w system kinowy 3D. Ponadto centrum posiada trzy modularne sale
konferencyjne, restaurację, profesjonalny press room, studio nagrań i podziemny parking
dla 185 samochodów. Budynek został wyróżniony prestiżowym tytułem Bryła Roku
2015.
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