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⋅ Komentarze

24 stycznia 2014 roku na Zamku Miednickim
uroczyście wręczono nagrody imienia Księcia
Giedymina najbardziej zasłużonym na
Wileńszczyźnie biznesmenom, działaczom kultury,
edukacji i przedstawicielom innych dziedzin za
ich wkład w 2013 roku.

Przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród,
wszyscy zebrani mieli możliwość uczestniczenia w
wycieczce po odnowionej wieży i poznać tajemnice
zamku w Miednikach, podziwiać armaty, kamienne
pociski, znaleziska archeologiczne, broń Wielkiego
Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku, myśliwskie
trof ea Prezydenta RL Algirdasa Brazauskasa i kolekcję
noży myśliwskich a także kolekcję obrazów artysty
Giedriusa Kazimierėnasa „Dzień gniewu”.
Podnieceni średniowiecznym nastrojem wszyscy zebrali się w sali reprezentacyjnej na piątym piętrze na
uroczystą ceremonię wręczania nagród. Zebranych pozdrowiła przewodnicząca Trójstronnej Rady Regionu
Wileńskiego Nijole Turčinavičienė, życząc podniosłego humoru i dobrze spędzonego czasu.

Na muzyczny program świąteczny złożyły się utwory W. A. Mozarta, St. Moniuszki, J. S. Bacha, wykonywane
przez zujuński kwartet smyczkowy i pieśni, wykonywane przez uczniów szkoły muzycznej w Pogirach.
Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, jako gospodyni imprezy, wyraziła zadowolenie, że na
święto wybrano zamek w Miednikach, ceniony za swoją szczególną przeszłość i wciąż niosący
wystarczająco dużo tajemnic. „Dzisiaj będą uhonorowani najbardziej wyjątkowi ludzie, którzy dzięki
staraniom i dzięki swej pracy poprawiają dobrobyt nie tylko dla siebie, ale również dla otaczających.
Dziękujemy ludziom, którzy z oddaniem tworzą piękniejsze, bogatsze i jaśniejsze życie dla członków swoich
społeczności, mobilizują społeczności do aktywnych obywatelskich działań” – powiedziała mer.

Trzej przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego byli nominowani do nagród Giedymina. Nominacja I
stopnia „Za osiągnięcia w rozwoju inf rastruktury społecznej” otrzymała lekarz naczelna Przychodni
Centralnej Rejonu Wileńskiego Vida Žvirblienė, która jest oddana swej pracy, powołaniu, potraf iąca
zrozumieć, współczuć, a co najważniejsze, dążąca do poprawy jakości usług zdrowotnych mieszkańców
rejonu wileńskiego. Lekarz, dziękując za wręczoną nominację, powiedziała, że to ocena nie tylko jej pracy,
ale całego grona pracowników. Już od 46 lat Vida Žvirblienė pracuje dla dobra ludzi rejonu wileńskiego. Jest
dumna z tego, że w ciągu ostatnich kilku lat, wykorzystując wsparcie UE, udało się uporządkować placówki
opieki zdrowotnej w rejonie, nabyć nowy, nowoczesny sprzęt do leczenia. Wszystko to nie byłoby możliwe
bez wsparcia władz rejonu wileńskiego.
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No minacją I s to p nia „Za o siąg nię cia w ro zwo ju
infrastruktury sp o łe czne j” zo stała nag ro d zo na le karz

nacze lna Przycho d ni Ce ntralne j Re jo nu Wile ńskie g o  Vid a
Žvirb lie nė

Nominacją „Za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju
kapitału ludzkiego” zostali nagrodzeni ludzie- latarnie,
którzy swoją kreatywnością, pracowitością,
aktywnością są w stanie oświetlić drogę dla innych i
być dla nich przykładem. Oni pracują w dziedzinach,
gdzie rozwój podstawowych wartości narodowych,
szkolenie, nauka, pomaganie innym jest celem i
sensem życia. Za te osiągnięcia nominację drugiego
stopnia przyznano dyrektorowi Rejonowej Szkoły
Sportowej Marianowi Kaczanowskiemu.
Nominacją drugiego stopnia „Za osiągnięcia w
dziedzinie umocnienia kapitału f inansowo-
produkcyjnego” został nagrodzony dyrektor ZSA
„PakMarkas“ Virginijus Gumbaragis, który jako
kierownik wyróżnia się doskonałą zdolnością oceny
rzeczywistej sytuacji na rynku i skutecznym
zarządzaniem procesami, zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Poza obowiązkami kierowniczymi jest osobą
społecznie otwartą i aktywną. Wokół siebie V. Gumbaragis jest w stanie zgromadzić kompetentny zespół,
który wyróżnia się dużą motywacją do realizacji wspólnych celów zespołu.

Po wręczeniu nagród nominowanych pozdrowili mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca
mera Czesław Olszewski i Wicedyrektor Administracji Robert Komarowski.
Po zakończeniu of icjalnej części uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia pokazu
średniowiecznych rycerzy z żelaznymi pancerzami. Rycerze z klubu walki „Antyczny wojownik” dla mer Marii
Rekść wręczyli swoją nagrodę – statuetkę Witolda Wielkiego, która symbolizuje odwagę i siłę –
najważniejsze cechy średniowiecznych rycerzy.
Nagrody Wielkiego Księcia Giedymina są organizowane od 2003 roku. Pomysł uczczenia ludzi regionu,
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w różnych dziedzinach działalności, pojawił się na trójstronnej Radzie
Okręgu Wileńskiego. Wcześniej proponowała nominatów Administracja Naczelnika Powiatu Wileńskiego.
Później tę tradycję przejął jeden z inicjatorów idei – Konf ederacja Pracodawców Biznesmenów miasta Wilna
i Okręgu. Ankiety osób, ubiegających się o te nagrody, dostarczają osiem samorządów regionu wileńskiego
(miasta Wilna, rejonów wileńskiego, elektreńskiego, solecznickiego szyrwinckiego, święciańskiego,
trockiego i wiłkomirskiego), a także przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców regionu
wileńskiego.
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