W Y D A R Z E N I A

Gala wolontariatu
Już od 9 lat w Pelplinie realizowane
jest piękne przedsięwzięcie, jakim jest
Gala wolontariatu organizowana z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
obchodzonego na całym świecie 5 grudnia. W tym szczególnym dniu wszyscy
mobilizują siły, aby podziękować społecznikom za ich dobrowolną pracę i pokazać,
jak potrzebny i wartościowy jest wolontariat w naszym codziennym życiu.
Wydarzenie rozpoczęła sześcioosobowa grupa dziewcząt i chłopców w
wieku od 10 do 14 lat „Grupa Cienia z
Opalenia” w spektaklu „Praca popłaca”
na podstawie bajki Braci Grimm – „Pani
Zamieć”. Grupa wielokrotnie występowała
z okazji różnorodnych imprez okolicznościowych w gminach: Gniew, Pelplin,
Nowe i Morzeszczyn ze spektaklami cienia
m.in.: ,,Dziewczynka z zapałkami”, „Horror”, „Wiosenne uniesienia”, „O Emilce
szukającej wiosny”, „Jaś i Małgosia”,
jasełka, misterium Bożego Narodzenia
oraz wiele innych.
W tegorocznej edycji Gali wręczyliśmy wyróżnienia w czterech kategoriach:
wolontariusz roku, organizacja przyjazna
wolontariuszom, firma przyjazna społeczności lokalnej, inicjatywa społeczna roku.
26 listopada br. w Urzędzie Miasta
i Gminy Pelplin odbyło się posiedzenie
kapituły Nagród wolontariatu w składzie:
Paulina Ostrowska – przewodniczący
kapituły
członkowie:
- Katarzyna Piechowska
- Emilia Laskowska
- ksiądz proboszcz Tadeusz Brzeziński
- Piotr Łaga
- Tomasz Tymiński
Decyzją kapituły do tegorocznej
Nagrody wolontariatu nominowani zostali
w kategorii wolontariusz roku:
- Emilia Massowa
- Wojciech Rogaczewski
- Adrianna Nitza
- Dominika Rybicka
- Kamila Kmieć
Laureatką w kategorii wolontariusz roku
2018 została Emilia Massowa.
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W kategorii organizacja przyjazna
wolontariuszom nominowani zostali:
- szkolny wolontariat w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie
- Fundacja „Teneo”
Laureatem w kategorii organizacja
przyjazna wolontariuszom w 2018 r.
został Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska Pomorskie.
W kategorii firma przyjazna społeczności lokalnej nominowani zostali:
- PELKOM Sp. z o.o.
- Zakład Remontowo-Budowlany
Krzysztof Cwajda
- PSB Mrówka Tczew
- transport, usługi, handel, skład opału,
materiały budowlane, skup złomu – Tadeusz Decka
Firmą przyjazną społeczności lokalnej
w 2018 została firma: Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Cwajda.
Wyróżnienie w tej kategorii przyznano
PSB Mrówka Tczew.
W kategorii inicjatywa społeczna roku
nominowani zostali:
- gala zapasów o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin
- musical „Przebudzenie”
- grupa wolontariuszy „Młodzi Ambitni”
Kapituła postanowiła w tej kategorii
nie przyznawać żadnych miejsc, za to
wszystkie inicjatywy zostały wyróżnione.
Wszystkim nominowanym, wyróżnionym i nagrodzonym składamy serdeczne
gratulacje i podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz innych osób.
Po części oficjalnej kolejnym punktem programu był recital Ewy Kuklińskiej
– aktorki filmowej, teatralnej, tancerki,
piosenkarki – artystki wszechstronnie
uzdolnionej. Pani Ewa zaśpiewała m.in.:
„Każda kobieta to szpieg”, „Mata Hari”,
„Seksapil”, Jennifer Lopez „Let`s Get
Laud” oraz utwory z repertuaru Marilyn
Monroe. Spotkanie przeplatały humorystyczne anegdoty.
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