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Kategorie 

� Dobry Start - kategoria dla dziewcząt i kobiet w 
wieku od lat 16 do 26 działających w róŜnych 
obszarach Ŝycia społecznego;

� Kultura i Sztuka - kategoria dla kobiet działających 
w obszarze kultury i sztuki;

� Sport - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 
16 lat działających w obszarze sportu;

� śycie Społeczne - kategoria dla kobiet działających 
w organizacjach i instytucjach na rzecz osób 
niepełnosprawnych lub innych osób, albo 
przedsięwzięć społecznie uŜytecznych;

� śycie Zawodowe - kategoria dla kobiet pracujących 
zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub 
innych osób, albo przedsięwzięć społecznie 
uŜytecznych.



Kultura i sztuka
Krystyna A. Nawój , ur. 1962, zam. Przelewice

Urząd Gminy w PrzelewicachPodmiot zgłaszający

� Wydanie tomików wierszy „Przystanki mojego 
Ŝycia”, „Miłość, nadzieja i wiara”

� Podziękowania za wiersze od Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Starosty Powiatu Pyrzyckiego , Związku 
Literatów Polskich

� Liczne dyplomy i listy gratulacyjne za występy 
sceniczne

Osiągnięcia

� Poetka

� Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Okno”

� Organizatorka spotkań weteranów z kulturą i 
sztuką w Przelewicach

� Opiekunka dzieci dowoŜąca je do szkoły 
(zatrudniona przez Urząd Gminy w Przelewicach)

Działalność

Ruchowa, stopień: lekkiNiepełnosprawność



Kultura i sztuka
Marta Pacewska , ur. 1984, zam. Kliniska Wielkie

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w SzczeciniePodmiot zgłaszający

� Studentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 
kierunek: zarządzanie (bardzo dobre wyniki). 

� ZałoŜycielka i menedŜerka firmy „Marfin atelier dla 
domu” – od 2010 (www.marfindecor.pl) –
artystyczne kompozycje kwiatowe, ikebany

Działalność

Ruchowa, stopień znaczny (poraŜenie kończyn 
dolnych i częściowo górnych, porusza się na wózku)

Niepełnosprawność



Kultura i sztuka
Dorota Szachewicz , ur. 1961, zam. Złocieniec

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZłocieńcuPodmiot zgłaszający

� 1997 – I miejsce w kategorii poezja w konkursie literackim 
„Kraków” Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych  

� 1998 - stypendystka Światowego Związku Artystów 
Malujących Ustami i Nogami

� 2001 – otrzymała odznakę „ZasłuŜony Działacz Kultury”
MKiDK

� 2005 – nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec za 
całokształt pracy twórczej

� Tytuł „LIDER 2008”, kategoria: Twórczość Artystyczna 

Osiągnięcia

� Dziennikarka, poetka, malarka

� Od 1994 maluje ustami, w latach 1998-2017 uczestniczyła 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w 
Polsce, na Węgrzech i na Litwie i wielu plenerach malarskich

� Uczestniczyła w VI Międzynarodowym Biennale Sztuk 
Plastycznych Osób Niepełnosprawnych, Kraków 2000

� Wydała 3 tomiki wierszy, jej poezja została zamieszczona 
równieŜ w wielu antologiach oraz prasie polskiej i niemieckiej

Działalność

Ruchowa, całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji 
– postępowy zanik mięśni

Niepełnosprawność



Sport
Renata Chilewska, ur. 1966, zam. Gryfino

Klub Sportowy Inwalidów „Start”, SzczecinPodmiot zgłaszający

� Srebrny KrzyŜ Zasługi Prezydenta RP, 2008

� Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego, 
2008

� Brązowa odznaka „Za zasługi dla sportu”, Minister Sportu i 
Turystyki, 2010

� Laureatka Nagrody Bociana Starosty Gryfińskiego za 
promocję powiatu, 2004

Osiągnięcia

� Lekkoatletka 

� Paraolimpijka

� Zdobywczyni 6 medali olimpijskich (Barcelona 1992, Ateny 
2004, Pekin 2008, Londyn 2012)

� Trener sportu osób niepełnosprawnych w KSI „Start”, 
Szczecin.

� W-ce prezes zarządu klubu KSI „Start”

� Członek Zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej

Działalność

Ruchowa, stopień: umiarkowanyNiepełnosprawność



Sport
Małgorzata Strelczuk , ur. 1964, zam. Cychry

Polski Związek Niewidomych, Okręg 
Zachodniopomorski, Dębno

Podmiot zgłaszający

� I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w 
Nordic Walking w Osielsku, kategoria kobiet –
niepełnosprawni wzrokowo oraz kategoria open –
niepełnosprawni 

� I miejsce w konkursie o Puchar Polski Nordic
Walking w Częstochowie i Polanicy Zdroju, kategoria 
osób niepełnosprawnych 

Osiągnięcia

� Prezes Polskiego Związku Niewidomych, koło w 
Dębnie od 1999r.

� Członek CROSS – Stowarzyszenia Sportu i 
Turystyki Niewidomych i Słabowidzących

� Uprawia nordic walking, bowling i kręgle klasyczne

Działalność

Wzroku, stopień: znacznyNiepełnosprawność



śycie społeczne
Krystyna A. Nawój , ur. 1962, zam. Przelewice

Urząd Gminy w PrzelewicachPodmiot zgłaszający

� Puchar za pomysł organizowania kolejnego 
turnieju wózkarzy w rugby 

� Dyplom Warsztatu Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej

� Podziękowanie od Tomasza Kammela za pomoc i 
zaangaŜowanie w akcję charytatywną

Osiągnięcia

� Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Okno” –
zrzeszającego aktywne kobiety

� W latach 2010-2014 – Radna Rady Gminy 
Przelewice, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji 
Społecznej

� Opiekunka dzieci dowoŜąca je do szkoły 
(zatrudniona przez Urząd Gminy w Przelewicach)

Działalność

Ruchowa, stopień: lekkiNiepełnosprawność



śycie społeczne
Natalia Przygocka , ur. 1944, zam. Karlino

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Karlinie

Podmiot zgłaszający

� 1983 – odznaka honorowa „Za zasługi w rozwoju 
województwa koszalińskiego”

� 1987 – Srebrny KrzyŜ Zasługi

� 2016 – Odznaka za zasługi dla Związku 
Kombatantów RP

Osiągnięcia

� 2003-2010 – sołtys Lubiechowa

� Od 14 lat jest ławnikiem sądowym

� Prezes Związku Emerytów, koło w Karlinie i 
Dygowie

� Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych w Karlinie i Dygowie

� Działania na rzecz integracji środowiska emerytów 
i kombatantów

Działalność

Ruchowa, stopień: umiarkowany (zwyrodnienie 
stawów)

Niepełnosprawność



śycie społeczne
Renata Sęk, ur. 1986, zam. Choszczno

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ChoszczniePodmiot zgłaszający

� Nagroda PCPR-owskiego Anioła Dobroci za podjęcie 
się funkcji rodziny zastępczej dla dwojga młodszego 
rodzeństwa.

Osiągnięcia

� Pochodzi z dysfunkcyjnej rodziny, ale jej własna 
złoŜona z partnera, dwójki dzieci i dwójki młodszego 
rodzeństwa jest pełna ciepła i miłości. 
� Manikiurzystka.
� Uczestniczka projektu „Moja przyszłość Moja 
sprawa” – chce dzięki temu poprawić swoje 
umiejętności wychowawcze i pomóc rodzeństwu w 
usamodzielnieniu się.

Działalność

Ruchowa od urodzenia, stopień: znaczny, porusza 
się na wózku od 2 roku Ŝycia

Niepełnosprawność



śycie społeczne
Teresa Siwkowska , ur. 1953, zam. Koszalin

Polski Związek Niewidomych Okręg 
Zachodniopomorski, koło w Koszalinie

Podmiot zgłaszający

� Srebrna odznaka Zarządu Głównego PZN w 
Warszawie
� Dyplomy za wspieranie działań środowiska osób 
niepełnosprawnych 

Osiągnięcia

� Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku 
Niewidomych, Okręg Zachodniopomorski w 
Koszalinie
� Pracownik administracyjny
� Prowadzenie Klubu Aktywności Twórczej 
� Prowadzenie Klubu Dyskusyjnego Sami dla Siebie

Działalność

Wzrokowa, stopień: znacznyNiepełnosprawność



śycie społeczne
Janina Szczecian , ur. 1959, zam. Bobolice

Gmina Bobolice, burmistrz – Mieczysława BrzozaPodmiot zgłaszający

� Medal przewodniczącego Zespołu Konferencji 
Episkopatu Polskiego ds. Apostolstwa Trzeźwości „za 
troskliwą i gorliwą troskę o trzeźwość narodu”
� Podziękowania od Burmistrza Bobolic za pracę w 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za 
wolontariat na rzecz gminy

Osiągnięcia

� 1995 r. jedna z inicjatorek powstania i do dziś członek 
zarządu Stowarzyszenia Klubu Abstynenta Przymierze w 
Bobolicach. Działa w nim na rzecz osób uzaleŜnionych 
jak równieŜ osób odczuwających skutki uzaleŜnienia, 
czyli rodzin. Własnym przykładem pokazuje, jak radzić
sobie w tak trudnej sytuacji. 
� 2001-2008 referent ds. uzaleŜnień Urzędu Miejskiego 
w Bobolicach
� Prowadziła Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Działalność

Wzrokowa, stopień: znacznyNiepełnosprawność



śycie społeczne/zawodowe
Krystyna Ślebioda , ur. 1954, zam. Ustka

Izabela Ślebioda, WroclawPodmiot zgłaszający

� Złoty Medal za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej w słuŜbie Państwa, 2010
� Złota Odznaka Honorowa Gryfa 
Zachodniopomorskiego 

Osiągnięcia

� Magister polityki społecznej, UW
� Pracownik socjalny od 1990 r.
� Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Postominie
� Niezwykle zaangaŜowana w programy wspierające 
osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym

Działalność

Ruchowa w wyniku choroby Heinego-Medina, 
stopień: umiarkowany

Niepełnosprawność



śycie społeczne

� Krystyna A. Nawój – niegdyś radna, organizatorka turnieju 
rugby, załoŜycielka i prezes stowarzyszenia „Otwarte Okna” zrzeszającego 
aktywne kobiety

� Natalia Przygocka – niegdyś sołtys, ławniczka sądowa, 
obecnie prezes Związku Emerytów i Związku Kombatantów

� Renata Sęk – poruszająca się na wózku, młoda kobieta, która 
stworzyła rodzinę zastępczą dla młodszego rodzeństwa

� Teresa Siwkowska – aktywizuje środowisko osób z 
niepełnosprawnością wzroku, srebrna odznaka PZN

� Janina Szczecian – działaczka na rzecz osób uzaleŜnionych i 
ich rodzin, medal episkopatu 

� Krystyna Ślebioda – rzetelna pracowniczka socjalna, 
kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie



śycie zawodowe
Edyta Mikołajczyk , ur. 1974, zam. Szczecin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ w 
Szczecinie

Podmiot zgłaszający

� Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku 
Niewidomych, 2007

Osiągnięcia

� Pracuje w Polskim Związku Niewidomych jako 
specjalista ds. rehabilitacji dzieci i młodzieŜy
� Organizowała wojewódzkie i ogólnopolskie imprezy, 
np. Jarmark Kulturalny, festiwal Widzieć Muzykę, w które 
angaŜuje wiele osób, w tym aktorów szczecińskich scen
� Ponad 2 lata temu objęła stanowisko dyrektora okręgu
� Od 2015 r. dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego 
w Szczecinie – podnoszenie standardów 
� 2003-2015 – związana z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie –
realizacja projektów w zakresie polityki społecznej
� Stworzyła autorski program wczesnej rehabilitacji 
dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Działalność

Wzrokowa, stopień: umiarkowanyNiepełnosprawność



śycie zawodowe
Justyna Jastrzembska , ur. 1977, zam. Rurzyca

Polski Związek Niewidomych Okręg 
Zachodniopomorski, Szczecin

Podmiot zgłaszający

BrakOsiągnięcia

� MasaŜystka, fizjoterapeutka, doradca 
technologiczny, prowadzi działalność gospodarczą
� Studentka teleinformatyki w Bydgoszczy
� Od 2009 r. jest aktywnym członkiem Polskiego 
Związku Niewidomych Okręgu 
Zachodniopomorskiego
� Jest doradcą technologicznym dla osób z 
niepełnosprawnością wzroku 
� Bierze udział w pracach Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 
Miasta Szczecina 

Działalność

Wzrokowa, stopień: znacznyNiepełnosprawność


