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Publikacja finansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Istnieje niegasnąca potrzeba wzmacniania pozycji kobiet
i doceniania ich pracy – zawodowej, jak i społecznej. Dajemy więc mieszkańcom i mieszkankom naszego miasta
możliwość wskazania kandydatek do tytułu Szczecinianka Roku. To wspaniała możliwość podziękowania tym
wspaniałym kobietom – za aktywność, zaangażowanie
i za czynienie Szczecina lepszym i piękniejszym miastem.

Anna Kornacka
Prezeska Stowarzyszenia Kobiety dla Szczecina i Regionu

Plebiscyt organizacji pozarządowych Szczecinianka Roku pokazuje i promuje
wyjątkowe i aktywne kobiety ze Szczecina. Plebiscyt jest formą uznania dla
pań, które działają na rzecz społeczności lokalnej i wzmacniają rozwój miasta.
Poszukiwane są kobiety, dzięki którym Szczecin staje się lepszym miejscem
do życia, pracy oraz działania.

idea

Kandydatkę do tytułu Szczecinianka Roku może zgłosić każdy. Wystarczy
podać imię i nazwisko kandydatki oraz opisać w kilku zdaniach na jakim
polu działa. Z grona zgłoszonych pań kapituła plebiscytu wybiera dziesięć
Nominowanych.
Na nominowane panie można oddawać głosy przez dwa tygodnie za pośrednictwem SMS-ów. Głosowanie kończy się dwa dni przed galą finałową
plebiscytu. Równolegle kapituła plebiscytu przeprowadza tajne głosowanie
w dwóch kategoriach: Szczecinianka Roku oraz Eko Szczecinianka Roku.
Podczas gali finałowej plebiscytu prezentowane są wszystkie Nominowane
oraz ich działalność. To niezwykle ważne, gdyż każda z pań, która znalazła
się w gronie nominowanych została wyróżniona za swoją aktywność, zarówno przez środowisko, w którym działa, jak również przez kapitułę. Te kilka
minut, kiedy staje na scenie, a główną rolę odrywają jej codzienne starania,
są niezwykłą okazją do utrwalenia w pamięci zwykłej-niezwykłej postaci.

Dostrzegamy potrzebę mocnego wsparcia postaw proekologicznych i ciągłego zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa. Skuteczna ochrona i dbałość o środowisko naturalne wymagają zarówno chęci, jak i wiedzy.
Co ważne, najskuteczniejszą metodą edukacji ekologicznej jest ta, prowadzona w miejscu, gdzie ludzie mieszkają, uczą się, pracują i wypoczywają. Stąd
pomysł na nową kategorię w ramach plebiscytu organizacji pozarządowych –
– Eko Szczecinianka Roku.

eko
szczecinianka

Głównym założeniem zainicjowania nowej kategorii Plebiscytu jest promocja,
rozwój świadomości ekologicznej oraz integracja środowiska osób, dla których dobro natury jest priorytetowym celem.
Poszukiwania Eko Szczecinianki Roku 2014 pokazały, że w Szczecinie jest wiele
kobiet, które z sukcesami prowadzą ekologicznie projekty, działają na rzecz
środowiska naturalnego oraz zwierząt.
Nominowane do tytułu pochodzą z różnych środowisk i instytucji. Łączy je
optymizm, wiara w przyszłość, satysfakcja z efektów podejmowanych działań,
a przede wszystkim aktywność w szerokiej sferze działań proekologicznych
i dążenie do ochrony środowiska, w którym żyjemy.
Eko Szczecinianka Roku poprzez nieformalny charakter i nietypową formę
edukacji ekologicznej ma dużo większy wpływ na kształtowanie ekologicznych postaw, niż typowa lekcja ekologii. Promujemy bowiem ciekawe postaci wyłonione z lokalnej społeczności, które swoją działalnością udowadniają,
że ochrona przyrody leży w naszym wspólnym interesie. Dzięki tej inicjatywie
edukacja ekologiczna obejmuje zasięgiem całą lokalną społeczność.

Laureatki

Laureatki

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

plebiscytu organizacji pozarządowych Szczecinianka Roku

Beata Bugajska
koordynatorka projektu „Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora”
Maria Trojanowicz-Kasprzak
propagatorka metody tzw. globalnego czytania
Dorota Korczyńska
prezeska Stowarzyszenia Rodzice Dla Szczecina
Jolanta Kowalewska
dziennikarka Gazety Wyborczej
Zofia Mirkiewicz
prezeska Stowarzyszenia „Zrozumieć” dla Osób z Niepełnosprawnością

plebiscytu organizacji pozarządowych Szczecinianka Roku
wybrane przez czytelników Kuriera Szczecińskiego

Izabella Orzechowska
psychoterapeutka, inicjatorka akcji „Podaj dalej”
Maria Andrzejewska
prezeska Fundacji Balet
Ewa Ott-Kamińska
dyrektorka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie”
Danuta Szyksznian-Ossowska
legendarna łączniczka AK
Teresa Piątkiewicz
prezeska Stowarzyszenia Społeczno-Ekologicznego Zwierzęcy Telefon Zaufania
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Alicja Bierbasz-Krawczyk
autorka projektów z zakresu edukacji ekologicznej uczestników ruchu drogowego

Alicja Bierbasz-Krawczyk
Laureatka w kategorii Eko Szczecinianka Roku 2014
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Psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przewodnicząca Stowarzyszenia „DA DU”, które
zrzesza wolontariuszy prowadzących profilaktykę HIV/AIDS. Stowarzyszenie powstało w 1999 roku. W swoich szeregach skupia ludzi pracujących
w różnych dziedzinach życia społecznego (lekarzy, pielęgniarki, socjologów,
studentów i ludzi wolnego zawodu), którzy chcą pomagać seropozytywnym
osobom i ich rodzinom.
Jest organizatorem Profiliady, której ósma edycja odbyła się w marcu 2014
roku. W ramach tego projektu pokazywane są sytuacje trudne, stresujące,
a nawet dysfunkcyjne, z którymi zetknąć się może każdy z nas. Przedstawiane są one za pomocą odpowiednio dobranych dzieł filmowych. Dzięki temu
podjęcie dyskusji na temat trudnych zagadnień staje się łatwiejsze i bardziej
naturalne.
Justyna Bągorska została nominowana za odwagę podejmowania rozmów
na najtrudniejsze tematy.

Justyna Bągorska

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU”, ul. Broniewskiego 12, 71-455 Szczecin
tel. 91 454 24 50, 607 763 050, e-mail: daduwol@poczta.onet.pl
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Pracuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, honorowa członkini i wieloletnia wiceprezeska ds. dydaktyki w Szczecińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz przewodnicząca szczecińskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Łączy zainteresowania naukowe
z działalnością społeczną, kreując polityką senioralną w województwie zachodniopomorskim. W ramach działalności w PTG, jak również pracy w Katedrze Pedagogiki Społecznej, współorganizuje przedsięwzięcia na rzecz osób
starszych, które stanowią okazję do wymiany myśli i dzielenia się dobrymi
praktykami.
Pomysłodawczyni i organizatorka Zachodniopomorskiego Forum Liderów
UTW, które organizowane jest co roku na Wydziale Humanistycznym US.
Wymiernym efektem jej zaangażowania w działalność na rzecz osób starszych
w regionie jest utworzenie Zachodniopomorskiego Partnerstwa na rzecz Aktywności Seniorów, które podpisało 31 podmiotów, w tym 25 UTW.
W roku 2014 Beata Bugajska opracowała i wdrożyła merytoryczną koncepcję Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora oraz Latającego
Humanistycznego Uniwersytetu Seniora. Zaangażowana w tworzenie świata
przyjaznego starości pozostaje otwarta na młode pokolenie, poszukując pedagogicznej przestrzeni do wspólnego bycia w świecie.
Nominowana za działania, dzięki którym starość postrzegana jest jako moment, w którym zyskujemy nowe możliwości bycia w świecie.

Beata Bugajska

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora , ul. Krakowska 71-79, 71-004 Szczecin
tel. 91 444 33 78, 91 444 33 98, e-mail: shus@whus.pl, stowarzyszenie@whus.pl
www.shus.whus.pl

Prekursorka ruchu samopomocowego na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Od 1978 r łączy pracę społeczną – pro publico bono – z pracą zawodową
(mgr inż. elektryk Politechnika Szczecińska). Osobiste doświadczenie, wiedza, kreatywność, wrażliwość na krzywdę osób słabszych oraz na niesprawiedliwość społeczną sprawiają, że od lat prowadzi intensywne działania, które
polepszają jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Twórczyni pierwszego w Polsce pełnego systemu wsparcia osoby z upośledzeniem umysłowym od urodzenia do późnej starości. Doprowadziła do powstania, funkcjonowania oraz organizuje finansowanie następujących ogniw tego
systemu:
• Ośrodek Wczesnej Interwencji (1979) – rehabilitacja medyczna dzieci
od urodzenia do 7 roku życia
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (1989) – działalność edukacyjna, rewalidacyjna i wychowawcza dla dzieci i młodzieży.
• Warsztat Terapii Zajęciowej (1993) – rehabilitacja społeczna i zawodowa.
• Środowiskowy Dom Samopomocy (2000) – wspomaganie aktywności
i podtrzymywanie umiejętności koniecznych w codziennym, niezależnym życiu.
• Ośrodek Oparcia Społecznego – międzyrodzinny system wsparcia.
• Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy (2003) – wykłady, seminaria, warsztaty oraz szkolenia.
• Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej (2013) – tworzy miejsca
pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 142 osób z różnymi niepełnosprawościami w 7 wydziałach.

Barbara Jaskierska

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie, ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin
tel. 91 42 68 197, 91 42 68 198, fax 91 42 69 268, e-mail: biuro@psouuszczecin.org.pl
www.psouuszczecin.org.pl

Od marca 2007 roku związana z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. To organizacja, która w październiku 2015 roku miała pod
opieką 48 dzieci hospicyjnych z terenu województwa, dwoje dzieci wentylowanych mechanicznie, 45 pacjentów dorosłych z terenu Gminy Miasto Szczecin i 72 pacjentów poradni żywienia dojelitowego. To tylko liczby, niemniej
za nimi znajdują się zwykli ludzie i ich codzienne zmagania, czasem tragedie.
Kinga Krzywicka rozpoczęła współpracę z fundacją pełna obaw, wynikających z szacunku do ogromu trudu, jakim jest praca hospicyjna. Początkowo
bardzo bała się spotkania z nieuleczalną i terminalną chorobą, szczególnie
w przypadku dzieci. Jednak udało jej się oswoić strach przed stereotypowym widzeniem hospicjum. Każdego dnia udowadnia, że hospicja to miejsca,
w których jest życie.

Kinga Krzywicka

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68, 70-111 Szczecin
tel. 91 486 93 30, e-mail: info@zhdd.pl
www.zhdd.pl

Założycielka i Prezeska Fundacji ARTmosphere, której głównym celem jest
propagowanie kultury i działań edukacyjnych. Pomysłodawczyni oraz kurator międzynarodowego projektu Kids Love Design! (www.dsgnfestival. com).
Kuratorka czterech edycji projektu artystyczno-społecznego Common Room
(2013, 2014, 2015 oraz 2016). Kuratorka festiwalu architektury Westival 2014
oraz wielu wystaw skierowanych do dzieci (Bauhaus szkoła nie tylko dla dorosłych, Pop-Artowo przekrojowo, Dizajn na rzecz świata, Światowy Design, Kreatywność dziecięca – mniej znaczy więcej, Typografia i Neony, Kawa z mlekiem,
Must Know!, czyli co dzieci (i nie tylko) powinny wiedzieć o polskim dizajnie,
Przygoda za miastem - w poszukiwaniu polskiego dizajnu).
Projektuje formy użytkowe i aktywnie działa na rzecz edukacji i propagowania dobrego designu.
Nominowana do tytułu Szczecinianka Roku 2014 za pomysł na niesztampowy i ciekawy przewodnik kierowany do najmłodszych turystów pt. Szczecin_ Przewodnik dla dzieci.

Beata Kuracińska

Fundacja Artmosphere, ul. Nektarowa 5, 71-497 Szczecin
tel. 607 92 00 38, e-mail: info@artmosphere.pl
www.artmosphere.pl

Prezeska i fizjoterapeutka AMP Gryf Szczecin. Ma zaledwie 23 lata. Wszystko
co robi – robi społecznie. Wcześniej radna Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, radna Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, wiceprezeska Stowarzyszenia Make it Funky Production oraz rzeczniczka GFPS-Polska
Stowarzyszenia Naukowo Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej.
Stworzyła pierwszą w historii województwa zachodniopomorskiego drużynę piłki nożnej dla osób po amputacjach i z wadami kończyn. Udowadnia,
że piłka nożna nie jest w nogach, ale w głowie, jak również to, że ograniczenia
tworzymy sobie sami. Pokazuje, że amputacja nie jest „końcem świata”, że nadal można grać w piłkę… tylko trochę inaczej, bo na jednej nodze i z kulami.
Co więcej, przekonuje, że ampfutbol jest tak samo interesujący, jak tradycyjna
piłka nożna.
Jej mottem są słowa „Marzenia się nie spełniają! Marzenia się spełnia”.

Zofia Kasińska

Ampfutbol Szczecin
tel. 663 08 45 88, e-mail: ampfutbol.szczecin@gmail.com
www.facebook.com/ampfutbol.szczecin

Profesor nadzw. dr hab. nauk ekonomicznych w specjalności: teoria ekonomii,
ekonomika usług biznesowych, zarządzanie przedsiębiorstwem i centrami
usług, konkurencyjność. Wicekanclerz-Dziekan Wydziału Ekonomicznego
w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz
brązowy medal za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego. Realizatorka grantów naukowych krajowych
i zagranicznych. Autorka ponad 80 publikacji naukowych. Wypromowała ponad 200 osób z tytułem licencjata i ponad 100 z tytułem magistra. Absolwentka studiów Master of Business Administration.
Ekspertka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009–2013 oraz członkini zespołu ekspertów
zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Od lat przyczynia się do rozwoju życia naukowego w Szczecinie. Dba o dobre relacje pomiędzy nauką i biznesem, dzięki czemu dopasowanie kierunków studiów do wymogów rynku pracy jest oceniane bardzo dobrze zarówno przez studentów,
jak i pracodawców.
Nominowana za konsekwencję w działaniu w odmienianiu oblicza szczecińskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Magdalena Majchrzak

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
tel. 91 422 46 30, fax 91 452 69 44
www.wsb.pl/szczecin
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wybrana przez czytelników Kuriera Szczecińskiego

Psychoterapeutka behawioralno-poznawcza. Od wielu lat prowadzi bezpłatną
terapię dla kobiet w sytuacjach trudnych. Szczególnie bliskie są jej kobiety,
które w domach doświadczają przemocy. Organizuje dla nich terapię indywidualną, terapię grupową oraz grupy wsparcia.
Od wielu lat uczestniczy w inicjatywach, mających na celu rozwój osobisty kobiet, tj. Festiwalu Progressteron, Dniu na szpilkach i Przeglądzie Warsztatów
Empiria. Bywa gościem audycji radiowych i telewizyjnych. Współtworzyła radiowy cykl Powiedz mi jaką bajkę lubisz, a powiem ci kim jesteś?.
Zaangażowana w projekty O złości inaczej, Sposoby radzenia sobie ze złością,
Świetliki, One Billion Rising. Prowadzi zajęcia z Kołem Naukowym EGO w Instytucie Psychologii US. Pracuje z bezrobotnymi nad wyjściem z bezrobocia
i wykluczeniem w MOPS i MOPR na terenie całego województwa. Obecnie
współtworzy książkę Bajki terapeutyczne, w której zawarte będą informacje
o nowych zjawiskach, których doświadczają dzieci, np. cyberprzemoc.
Najmłodszym jej dzieckiem jest inicjatywa non profit dla mieszkańców Szczecina Podaj dalej. Ma ona na celu przybliżenie mieszkańców naszego miasta
do dobrostanu psychicznego, rozwoju samoświadomości oraz naukę technik
autoterapeutycznych.
Nominowana za wielkie serce, oddanie, mądrość, którymi hojnie dzieli się
z innymi.

Izabella Orzechowska

Psychologiczne Centrum Terapii i Edukacji „IUXTA”, ul. Piotra Skargi 15/2, 71-422 Szczecin
tel. 91 851 11 44, 668 622 886, e-mail: psycholog@iuxta.pl
www.iorzechowska.pl

Pomysłodawczyni społecznej inicjatywy Pamięć miasta. Projekt zajmował się
tematem pamięci zapisywanej w miejskiej przestrzeni. Jego bohaterami byli
najstarsi mieszkańcy szczecińskiej kamienicy przy ul. Kopernika 11/12, którzy stanowią bezcenny nośnik pamięci i przechowalnię wiedzy dotyczącej
tej części miasta. Była to próba ucieleśnienia ludzkich wspomnień w postaci
fotograficznych portretów, poprzez wpisanie osobistych historii bohaterów
w przestrzeń oraz zbiorową pamięć miasta.
Portrety wykonał doświadczony fotograf i podróżnik Marcin Zaborowski, od
wielu lat związany ze Szczecinem. Efektem tych działań była wystawa fotograficzna (29.11.2014 r.) zaaranżowana w przestrzeni podwórka kamienicy. Jej celem była integracja i aktywizacja mieszkańców kamienicy poprzez działania
artystyczne oraz stworzenie trwałej sąsiedzkiej wspólnoty, zdolnej do realizowania wspólnych inicjatyw. Naruszenie dotychczasowej struktury podwórka, miało zobrazować mieszkańcom jego potencjał i nowe przyjazne dla nich
funkcje. Wyzwolić dążenie do poprawy estetyki zamieszkiwanej okolicy.
Patrycja Proczak została nominowana za próbę ucieleśnienia wspomnień
Szczecinian w postaci fotograficznych portretów.

Patrycja Proczak

Informacje na temat inicjatywy Pamięć miasta:
www.facebook.com/pamiecmiasta

Od 2002 roku związana z firmą ECE. W ramach współpracy zarządzała Galerią Krakowską, Galerią Dominikańską we Wrocławiu oraz Potsdamer Platz
Arkaden w Berlinie. W roku 2011 objęła stanowisko dyrektorki Galerii Kaskada w Szczecinie. Dzięki jej staraniom Galeria Kaskada jest przyjazna i otwarta
na miasto.
Monika Pyszkowska udowadnia, że centrum handlowe może być miejscem
promocji kultury i sztuki oraz inspirować, poprzez udział w ciekawych wydarzeniach i debatach dotyczących naszego miasta. Wśród ciekawszych
wydarzeń zorganizowanych w Galerii Kaskada w roku 2014 znalazły się:
inauguracja akcji Iskierka Radości, wystawa Naukowe Fenomeny, wystawa legendarnych polskich aut, Finał Gryf Basket Cup, pokazy trików bilardowych
z udziałem trzynastokrotnego mistrza świata Bogdana Wołkowskiego oraz seanse w kinie pod chmurką. Zorganizowano tam również debatę prezydencką
oraz konsultacje z pracownikami I Urzędu Skarbowego w sprawie PIT.
Monika Pyszkowska została nominowana za zaangażowanie w działania
na rzecz tradycji miasta oraz wsparcie działań kulturalnych, a także za otwartość na mądre i ważne inicjatywy społeczne.

Monika Pyszkowska

Galeria Kaskada, ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o., al. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin
tel. 91 810 28 00, fax. 91 810 28 01, e-mail: info@galeria-kaskada.pl
www.galeria-kaskada.pl
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Prezeska Fundacji Na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja. Dobro zwierząt stawia
na pierwszym miejscu. Aktywnie działa na rzecz pozyskiwania środków na
rozbudowę terenu fundacji, która funkcjonuje według filozofii: każda istota
zasługuje na szansę i walkę o to, by przeżyła. I waśnie w taki sposób traktowane są zwierzęta trafiające na rehabilitację i pod opiekę fundacji.
Warto podkreślić, że fundacja to nie tylko pomoc dla zwierząt, ale także edukacja ludzi. Jednym z celów Marzeny Białowolskiej jest organizacja zielonych
lekcji biologii na terenie fundacji dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz rehabilitacja chorych dzieci poprzez kontakt ze zwierzętami.
Nominowana za dawanie szansy przeżycia każdemu zwierzęciu.

Marzena Białowolska

Fundacja Na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja, ul. Szczawiowa 71d, 70-010 Szczecin
e-mail: marzena.bialowolska@wp.pl
www.facebook.com/dzikaostoja

Dendrolożka posiadająca bogatą wiedzę z zakresu ochrony przyrody, kształtowania krajobrazu oraz szeroko pojętej ekologii. Współtwórczyni Edukacyjnej
Pracowni Przyrodniczej Na Głębokim, której celem jest wzbogacenie wiedzy
środowiskowej oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci
i młodzieży oraz innych osób zainteresowanych tematyką przyrodniczą. Corocznie z zajęć w pracowni korzysta około 5 000 osób. W głównej mierze są to
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz osoby niepełnosprawne. Oferta edukacyjna przygotowana przez Izabelę Grzanę uatrakcyjniana jest
wieloma akcjami środowiskowymi, m.in.: Dzień Jeża, Szkolne zuchy ratują ropuchy, Szczecińskie magnolie.
Izabela Grzana została nominowana za pasję i życzliwość, z jaką pokazuje ideę
ochrony przyrody oraz ekologicznego stylu życia.

Izabela Grzana

Edukacyjna Pracownia Przyrodnicza Na Głębokim, ul. Miodowa 1, 71-497 Szczecin
tel: 91 45 26 221, tel. kom. 723 578 436, e-mail: izabela.grzana@zuk.szczecin.pl
www.zuk.szczecin.pl, www.ekologia.szczecin.pl/pracownia/
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Absolwentka prawa. Od 2009 roku reprezentuje ekologiczne oblicze Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. Autorka projektów
z zakresu edukacji ekologicznej uczestników ruchu drogowego, których celem
było m.in. eliminowanie z ruchu aut niesprawnych technicznie, które zagrażają środowisku naturalnemu, promocja ecodrivingu (stylu kierowania, który
sprawia, że jazda samochodem jest bardziej ekonomiczna i mniej uciążliwa
dla środowiska) i pojazdów silnikowych z napędem przyjaznym środowisku,
a także edukacja pieszych i rowerzystów w zakresie bezpiecznego poruszania
się po drogach.
Nominowana za odważne podejmowanie ważnych inicjatyw ekologicznych
łączących edukację, ekologię i bezpieczeństwo.

Alicja Bierbasz-Krawczyk

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Wydział Ruchu Drogowego, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn
tel. 91 82 16 025, e-mail: alicja.krawczyk@interia.pl

Współautorka projektu Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu remontu i modernizacji Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie złożonego
w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. W oczekiwaniu na przeniesienie schroniska w bardziej sprzyjające miejsce, wraz z Małgorzatą Niwicką, podjęła próbę jego modernizacji, licząc na wsparcie mieszkańców Szczecina. Inicjatywa zyskała ponad 7,5 tys. głosów i wygrała w projektach
ogólnomiejskich. Wnioskowane środki przeznaczono na zakup nowych bud
dla psów, klatek dla szczeniaków i kociąt oraz sprzętu do pielęgnacji zwierząt,
na budowę domku dla kotów, jak również na wyposażenie w specjalistyczny
sprzęt gabinetu weterynaryjnego.
Inicjatorka rewolucyjnych zmian w schronisku, które przez lata sprawowało
fatalną opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Na co dzień współwłaścicielka
kancelarii podatkowej.
Nominowana za odwagę i bezkompromisowość w walce o dobro bezdomnych
zwierząt.

Karolina Wilas
e-mail: wilaskarolina@gmail.com

Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy unijnych oraz trenerka. Ukończyła
studia doktoranckie z zakresu ekonomii. Pracuje w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w referacie
gospodarowania odpadami. Z racji służbowych obowiązków, ale też z pasji
i zamiłowania, wdraża, wymyśla, koordynuje i pozyskuje środki zewnętrzne
na projekty związane z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska.
Członkini dwóch organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia TWIKS i Empiria. Od tego roku radna Rady Osiedla Majowe w Szczecinie. Koordynatorka i pomysłodawczyni projektu pn. Mobilne stoisko EGOS, który promuje
efektywną gospodarkę odpadami. Jej działania zakładają szeroką edukację
ekologiczną, prowadzącą do zmniejszenia liczby wytwarzanych odpadów
oraz wzrostu świadomości ekologicznej. Promuje selektywną zbiórkę odpadów oraz nowatorskie technologie zagospodarowania odpadów. Udowadnia, że realizowanie edukacji ekologicznej nie musi być nudne. Doceniona
za rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania
i ochrony środowiska.

Monika Małachowska-Wasylko

Publikacja finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

