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NOWINZwycięzcy w czterech kategoriach:
Osobowość Roku 2018
Kultura a Biznes a Działalność społeczna i charytatywna a Samorządność i społeczność lokalna

GRATULACJE  DLA  LAUREATÓW!
a   Wiesław Kwaśniak, Marlena Golenia, Paweł Górski oraz Jan Czubik - oto zwycięzcy w czterech  
kategoriach wojewódzkich plebiscytu Osobowość Roku 2018 zorganizowanego przez „Nowiny”

U
roczysta gala wręczenia nagród 
odbyła się 13 marca w hotelu Pre-
zydenckim w Rzeszowie. Laure-
aci etapu powiatowego oraz fi-
nału wojewódzkiego  odebrali 
statuetki, dyplomy i nagrody. 

Pierwsze miejsce w kategorii Kultura za-
jęła Marlena Golenia, a w kategorii Biznes bez-
konkurencyjny był Wiesław Kwaśniak, właś-
ciciel Nieruchomości i Salonów Optycznych 
Kwaśniak. W kategorii Działalność społeczna 
i charytatywna zwyciężył Paweł Górski - wo-

lontariusz, darczyńca Szlachetnej Paczki, ini-
cjator akcji pomocy dla potrzebujących. W ka-
tegorii Samorządność i społeczność lokalna 
nagrodę główną odebrał Jan Czubik, wójt 
gminy Tarnowiec. 

Kandydatów do zaszczytnego tytułu no-
minowała redakcyjna kapituła, która brała 
pod uwagę również zgłoszenia od Czytelników.  

- Ten plebiscyt nawiązuje do misji naszej 
gazety - mówi Stanisław Sowa, redaktor na-
czelny „Nowin”. - Chcemy zaprezentować 
i uhonorować osoby zaangażowane w życie 

lokalnych społeczności Podkarpacia. Ludzi, 
którzy działają na rzecz dobra wspólnego 
i mają wpływ na nasze życie.  

Głosowanie odbywało się w dwóch eta-
pach. W pierwszym wyłoniliśmy zwycięzców 
poszczególnych kategorii w powiatach. Zdo-
byli oni tytuły Osobowości Roku 2018 
w swoim mieście lub powiecie, a ponadto 
wzięli udział w finale w wojewódzkim, w któ-
rym w każdej kategorii plebiscytu przyznali-
śmy tytuły Osobowości Roku 2018 Woje-
wództwa Podkarpackiego. 

Niniejszy dodatek jest poświęcony zwy-
cięzcom naszego plebiscytu. Na kolejnych 
stronach prezentujemy ich sylwetki oraz do-
konania. Na str. 14-16 znajdziecie także zdjęcia 
z uroczystej gali. 

Wszystkich uczestników plebi-
scytu można zobaczyć na stronie 
www.nowiny24.pl/osobowosc. Na naszym 
portalu nowiny24.pl są także fotogalerie 
z uroczystego finału. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratu-
lujemy! Redakcja

Wiesław Kwaśniak, zdobywca tytułu Osobowość Roku 2018 w kategorii Biznes, Marlena Golenia, Osobowość Roku 2018 w kategorii Kultura, Beata Górska, żona Pawła Górskiego, który 
zwyciężył w kategorii Działalność społeczna i charytatywna oraz Jan Czubik, wójt gminy Tarnowiec, zdobywca tytułu Osobowość Roku 2018 w kategorii Samorządność i społeczność lokalna
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Marlena Golenia pracuje 
w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
na stanowisku zastępcy kie-
rownika biura powiatowego 
i jednocześnie pełni funkcję 
pełnomocnika ds. Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Oprócz pracy 
zawodowej pani Marlena reali-
zuje się na szczeblu wojsko-
wym. To radosna, pełna ener-
gii kobieta, która podbiła serca 
Czytelników w plebiscycie 
Osobowość Roku 2018 w kate-
gorii Kultura.  

W akcji Osobowość Roku 2018 
Marlena Golenia zyskała 
uznanie za organizowanie mi-
strzostw świata w warcabach 
w Horyńcu-Zdroju i zawodów 
Mali Bohaterowie. 

- Pomysł na Młodzieżowe 
Drużynowe Mistrzostwa 
Świata w Warcabach Stupolo-
wych zrodził się w 2016 roku 
na zakończenie XXXIV Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski 
w Horyńcu-Zdroju - opowiada 
Marlena Golenia.-  Wspólnie 
z prezesem Polskiego Związku 
Warcabowego, prezesem 
podkarpackiego związku 

i prezesem LKS Unia 
Horyniec, podjęliśmy decyzję, 
że skoro udało nam się tak 
pięknie zorganizować mi-
strzostwa Polski, to możemy 
pokusić się w takim składzie 
o zorganizowanie mistrzostw 
świata.  

Marlena Golenia była 
głównym koordynatorem 
tych mistrzostw oraz na niej 
spoczywała odpowiedzial-
ność zdobycia środków finan-
sowych na całe mistrzostwa. 

- I udało się! - uśmiecha 
się nasza laureatka. - Pozyska-
łam trzech sponsorów: Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, 
Fundację Lotto oraz Fundację 
Orlen Dar Serca. W sumie 
koszt całego przedsięwzięcia 
to 180 tysięcy złotych.  

Udało się! Były mistrzostwa 
i zawody 
Do Horyńca-Zdroju na mi-
strzostwa świata przyjechali 
reprezentanci 12 krajów: Rosji, 
Holandii, Chin, Mongolii, Bia-
łorusi, Łotwy, Ukrainy, Estonii, 
Litwy, Włoch, Kazachstanu 
i Polski. Zawodnicy z różnych 
zakątków świata przebywali 

w Horyńcu-Zdroju przez po-
nad tydzień. W tym czasie nie 
tylko rywalizowali, ale także 
zwiedzali okolicę. - Dla 
Horyńca-Zdroju było to 
ogromne wydarzenie i możli-
wość pokazania się z jak naj-
lepszej strony organizacyjnej 
i turystycznej - dodaje Marlena 
Golenia. -  Dla naszego regionu 
była to reklama na skalę mię-
dzynarodową. Jestem bardzo 
dumna, że mogłam dołożyć 
choć małą cegiełkę do tak 
wielkiego wydarzenia.  

Nasza laureatka zorgani-
zowała również zawody Mali 
Bohaterowie. - To zawody 
sprawnościowe szkół podsta-
wowych w partnerstwie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki - 
bieg z przeszkodami dla klas 
4-6 z Horyńca-Zdroju - wyjaś-
nia Marlena Golenia.  

Ma wiele pasji i chęci do dzia-
łania 
Oprócz pracy zawodowej rea-
lizuje się na szczeblu wojsko-
wym. Jest słuchaczem Akade-
mii Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu na kursie oficer-
skim. - I służę jako żołnierz 

Wojsk Obrony Terytorialnej 
w 3 Podkarpackiej Brygadzie 
WOT - dodaje nasza laureatka. 
- Jestem również wicepreze-
sem Stowarzyszenia Naro-
dowo Patriotyczne „Rota” 
w Lubaczowie, które każdego 
roku organizuje w Lubaczowie 
Narodowy Polski Festiwal Pa-
triotyczny „Bogu i Ojczyźnie”. 
Współpracuję także jako wo-
lontariusz Fundacji Rycerze 
i Księżniczki, staram się wspie-
rać każde wydarzenie kultu-
ralne i sportowe w mojej miej-
scowości jak i w powiecie.  

Tutaj warcaby są popularne 
- W Horyńcu-Zdróju warcaby są 
bardzo popularne. Nasi zawod-
nicy odnoszą sukcesy na róż-
nych szczeblach rywalizacji - 
podkreśla z dumą nasza laure-
atka. - Pasje do warcabów w na-
szych dzieciach zaszczepił Jan 
Artymowicz, prezes Podkar-
packiego Okręgowego Związku 
Warcabowego, który urodził się 
i wychował w Horyńcu. Jego 
dzieło kontynuuje Jerzy 
Zaborniak, który prowadzi klub 
LKS Unia Horyniec.  
Ula Sobol
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Marlena Golenia angażuje się w wiele akcji na terenie powiatu 
lubaczowskiego

Marlena Golenia nie lubi mówić, woli działać

- Od wielu lat promuję Biesz-
czady, bo śpiewam o Bieszcza-
dach - mówi Eugeniusz 
„Siczka” Olejarczyk, lider 
punkrockowej grupy KSU.  

Gitarzysta, wokalista, kompo-
zytor oraz autor tekstów 
z Bieszczadami związany jest 
od urodzenia. Tu się wycho-
wał i tu mieszka. - Nie zamie-
niłbym Bieszczadów na inny 
region Polski - zapewnia. 
I szybko dodaje: - Nie lubię 
tłumów i betonu. 

Eugeniusz „Siczka” 
Olejarczyk nominowany był 
w kategorii Kultura za promo-
cję Bieszczadów oraz cało-
kształt twórczości. - Od wielu 
lat promuję Bieszczady, bo 
o Bieszczadach mówią  teksty 
naszych utworów - przy-
znaje lider grupy KSU. - Cieszę 
się, że ludzie o mnie pamiętają 
i cenią to, co robię dla tego re-
gionu - dodaje. 

Nie ma chyba w Polsce 
osoby, która nie słyszałaby 
jednej z najbardziej znanych 
piosenek zespołu - „Moje 
Bieszczady”. Ale tych, które 
nawiązują do tego regionu, 

w dyskografii grupy jest wię-
cej. - I na nowej płycie też coś 
o Bieszczadach będzie - zdra-
dza lider KSU. Ale zastrzega, 
że trzeba się uzbroić w cierp-
liwość.  

- Pracy jest dużo, montu-
jemy ponad trzygodzinny kon-
cert na 40-lecie zespołu - mówi. 
-  Do czerwca skończymy na-
grywać materiał, a krążek wy-
damy prawdopodobnie na je-
sień. Na pewno będzie na nim 
hicior  - zdradza „Siczka”. Pio-

senka nazywa się „Biesy 
Czady”, jest już nagrana.  

Zdaniem lidera grupy 
KSU muzyka, którą tworzy, to 
też sposób na promocję Biesz-
czadów. W ostatnich latach 
do ciężkiego brzmienia, z któ-
rym kojarzyli go fani, dołą-
czyły łagodniejsze dźwięki, 
które przemawiają do szerszej 
publiczności. - Używamy tra-
dycyjnych instrumentów aku-
stycznych, jak harfa, wiolon-
czela czy skrzypce - wylicza.  

Czym dla Eugeniusza 
„Siczki” Olejarczyka są Biesz-
czady?  

- To trudne pytanie, które 
już padało kilka razy, trudno 
na nie odpowiedzieć - przy-
znaje po chwili zastanowie-
nia. -  Całe życie w Bieszcza-
dach żyję i chyba jest to jedno 
z nielicznych miejsc w Polsce, 
gdzie panują spokój, cisza 
i natura. Tylko przez dwa 
miesiące w roku oblegają je 
turyści. Poza sezonem jest ich 
znacznie mniej. A mnie mę-
czą duże, zatłoczone miasta 
i przewijające się tam tłumy. 
To mnie przeraża. Cenie sobie 
dzikość Bieszczad. I nie ma tu 
komarów - podsumowuje 
żartobliwie. 

Eugeniusz „Siczka” 
Olejarczyk jest jedynym 
członkiem pierwotnego 
składu KSU, który gra w ze-
spole do dziś. Grupa pow-
stała w 1977 roku. Do tej pory 
ma na koncie kilkanaście ofi-
cjalnie wydanych płyt. Uka-
zało się też kilkadziesiąt pira-
ckich wydawnictw - głównie 
z materiałami koncertowymi. 
Tomasz Jefimow

Eugeniusz Olejarczyk: Nie zamieniłbym 
Bieszczadów na żaden inny region Polski

Kategoria Kultura: 2. miejsce w finale wojewódzkim

OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 KULTURA

Kategoria Kultura: 1. miejsce  w finale wojewódzkim

Józef Tomoń to poeta 
z Golcowej, miejscowości 
w gminie Domaradz. Nasz 
laueat pisze satyrę oraz wier-
sze zarówno dla dorosłych, jak 
i dla dzieci. Wyróżniany i na-
gradzany był w wielu ogólno-
polskich konkursach poety-
ckich i satyrycznych. W akcji 
Osobowość Roku 2018 zyskał 
uznanie Czytelników za ak-
tywne propagowanie twór-
czości poetyckiej, trafiającej 
swą głębią i filozofią do ludzi 
różnych poglądów. 

Urodził się w 1961 roku 
w Domaradzu, wiersze zaczął 
pisać w 2002 roku. Jest auto-
rem tomiku poetyckiego „W 
kołyszącym hamaku myśli”, 
współautorem 25 antologii. 
Swoje wiersze publikuje 
w internecie, na portalach poe-
tyckich oraz na Facebooku. 
Jego wiersze były czytane 
w Radiu VIA, Radiu Rzeszów, 
Radiu Poznań, Radiu Koszalin, 
w radiu internetowym 
radiotyija.pl oraz wyświetlane 
na murach przy ulicy Brackiej 
w Krakowie. Wywiady pra-
sowe z Józefem Tomoniem 

ukazały się w tygodniku 
„Nowe Podkarpacie” i w mie-
sięczniku „Wiadomości Brzo-
zowskie”. Był gościem godzin-
nej audycji „Ślady Pegaza” 
na antenie Polskiego Radia 
Rzeszów. Związany z Ruchem 
Poetyckim  ZGRZYT.   
Ula Sobol

Józef Tomoń pisze 
satyrę oraz wiersze 

Kategoria Kultura: 3. miejsce w finale wojewódzkim
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Dla Eugeniusza Olejarczyka lokata w plebiscycie jest dowodem, 
że ludzie o nim pamiętają i cenią to, co robi
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Józef Tomoń jest m.in. 
autorem tomiku poetyckiego 
„W kołyszącym hamaku myśli”
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Jeszcze przed paru laty, kiedy 
zaczynał wolontariacko po-
magać ludziom, czuł żal 
i gniew, że nie jest wszech-
mocny, że nie jest w stanie po-
móc wszystkim, którzy tej po-
mocy potrzebują. Teraz Paweł 
Górski z tą swoją niemocą się 
pogodził. Prawie. 
 
Lubaczów to nie jest miejsce 
opływające w dostatki, tu lu-
dzi wymagających pomocy, 
choćby socjalnej, jest więcej 
niż w stolicach i aglomera-
cjach. Paweł Górski widział 
ich, jak wszyscy i postrzegał - 
tak jak wielu – jak normę rze-
czywistości, w której szczęś-
cie jednych przeplata się 
z nieszczęściem innych. 
Do momentu, póki nie trafił 
na Danutę Kacprzak, rejo-
nową liderkę akcji Szlachetna 
Paczka. Sam mówi, że odmie-
niła jego życie i sposób patrze-
nia na bliźnich, wciągnęła 
w ruch wolontarystyczny, a on 
teraz próbuje wciągać weń in-
nych. Nie bez powodzenia. 

Przed paru laty zaczynał 
tylko (lub - aż) od wożenia pa-
czek Szlachetnej Paczki, 

wtedy „dotknął” takich ludz-
kich nieszczęść, jakie wcześ-
niej tylko oglądał z daleka. 
I doświadczył, że tych niesz-
część wokół niego jest więcej 
i są straszniejsze, niż wcześ-
niej sądził. Kiedy zaczyna 
opowiadać o poszczególnych 
przypadkach, słychać w jego 
głosie autentyczne przejęcie. 
Samo wożenie cudzych da-
rów uznał za zbyt mały wkład 
w pomoc bliźnim, więc do da-
rów dokładał i z dóbr włas-
nych i bliźnich zaczął nama-
wiać do hojności.  

- Trzeba widzieć radość 
tych ludzi, którzy otrzymują 
pomoc, taką zaraźliwą radość,  
bo ona się udziela – tłumaczy 
swoje emocje. - Za każdym ra-
zem cieszę się, że ktoś otrzymał 
od życia coś, czego w inny spo-
sób nie mógłby mieć.  

Sam próbuje tym rodza-
jem radości zarazić innych. 
Prośbą, rozmową, tłumacze-
niem skłania tego i owego, 
żeby uszczknął nieco z tego, co 
dało mu życie i przekazał po-
trzebującym. A jeszcze więk-
szą radość ma, kiedy bliźniego 
zabierze w podróż do nieule-

czalnie chorego, do żyjącego 
w skrajnej biedzie, do rozpacz-
liwie samotnego i przekona 
się, że i bliźni poczuł to, co on 
przed laty, że poczuł w sobie tę 
potrzebę pomagania innym. 
I chyba nawet mimowolnie 
od tej perswazji nie może się 
powstrzymać, skoro w rozmo-
wie z „Nowinami” namawia: 
a może byście opisali taką ro-
dzinę, która… A może byście 
pomogli zebrać trochę dla nie-
uleczalnie chorej matki z nieu-
leczalnie chorą córeczką… Ja 
z wami do nich pojadę, 
wszystko opowiem, może uda 
się pomóc…  

Przyznaje: tak go „wciąg-
nęło”, że trochę ucierpiały 
jego interesy (a jest właścicie-
lem tartaku i zatrudnia kilku 
pracowników), którym nie 
może poświęcać tyle czasu, co 
wcześniej. Korzyść uboczna 
z tego nieszczęścia w intere-
sach jest taka, że do ruchu 
wolontariackiego wciągnął też 
niektórych swoich pracowni-
ków. I życie towarzyskie też 
trochę ucierpiało, bo uznał, że 
potrzeby innych są ważniejsze 
niż jego życie towarzyskie. 

Z życiem rodzinnym sobie ra-
dzi, bo żona rozumie i po-
dziela jego misyjną pasję, więc 
wybacza, że mężem musi 
dzielić się z innymi.  

- To nie jest takie trudne. 
Dopóki nie zacząłem działać 
w wolontariacie, nawet nie 
wiedziałem, że wokół mnie 
jest tylu wspaniałych ludzi, 
którzy chcą pomóc – mówi. – 
Nie wszyscy, ale wielu chce się 
dzielić. Nieliczni mówią, że ta-
kie rzeczy robię dla popular-
ności, rozgłosu i bóg wie czego 
jeszcze. Prawie się do tego 
przyzwyczaiłem.  

Nie, kontakt z bezmia-
rem ludzkiego nieszczęścia 
nie „dołuje” psychicznie. Już 
nie, choć  - mówi – na po-
czątku swojej wolontariackiej 
drogi w jego duszy trochę 
z tego nieszczęścia bliźnich 
zostawało. Teraz stara się wi-
dzieć i czuć tylko dobro 
z dzielenia się z bliźnimi. 

PS „Nowiny”, oczywiś-
cie, dały namówić się panu 
Pawłowi do wsparcia jego 
działań. Owoce, miejmy na-
dzieję, już wkrótce.  
Andrzej Plęs
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Paweł Górski: Pomaganie wcale nie jest takie trudne. Wokół 
nas jest naprawdę wielu ofiarnych ludzi 

Paweł Górski: Radość dawania

Organizuje zbiórki pieniędzy 
dla potrzebujących, te 
internetowe i pod kościołami, 
na festynach i imprezach pub-
licznych. Przyznaje, że jak 
przez tydzień nie zrobi nic dla 
bliźniego, to zaczyna się z tym 
źle czuć. Chyba się uzależnił 
od siania dobra.   
 
Zaczął sam, jego aktywność 
i skuteczność dostrzegła Fun-
dacja Czas Nadziei z Sanoka.  

- Wzięła mnie pod swoje 
skrzydła” – mówi. I już nie 
działa sam, bo wokół ma 
mnóstwo ludzi dobrej woli. 
Wyszukuje koszmarnie cho-
rych, którzy sami nie mogą 
sobie poradzić z kosztami le-
czenia i organizacją swojego 
życia w chorobie, organizuje 
zbiórkę pieniędzy na terapię, 
leki, rehabilitację, przesz-
czepy. O dziwo – czasem ła-
twiej tych zdrowych przeko-
nać, żeby pomagali, niż po-
trzebujących przekonać, żeby 
przyjęli pomoc, bo ci albo 
stracili nadzieję, albo nie mają 
siły walczyć z chorobą, albo… 
po prostu wstydzą się swojej 
niedoskonałości, boją się 

publicznego ujawnienia swo-
ich dolegliwości i tego, jak zo-
staną przez to odebrani przez 
świat. Potrafi ich przekonać, 
że mimo cierpień warto żyć 
i o to życie powalczyć, bo 
przecież może być lepiej.   

Zaczęło się, kiedy jego 
matka trafiła do szpitala 
z ciężka chorobą. Bardzo 
ciężką. Tam usłyszał o Nata-
lii, tylko usłyszał, bo jej nie 
poznał. Odwiedzając mamę 
na szpitalnym korytarzu spo-

tykał męża Natalii. Od niego 
usłyszał, że bez kosztownej, 
specjalistycznej lekarskiej 
pomocy ma niewielkie 
szanse.  

- Mama powtarzała mi, że 
modli się za nią, że modli się, 
by Bóg zabrał życie jej samej, 
a pozostawił przy życiu Nata-
lię, bo ona ma małe dzieci – 
opowiada. – I wymodliła.  

Natalia była pierwsza, dla 
której urządził publiczną 
zbiórkę na leczenie, po niej 

było wielu innych, dla któ-
rych zorganizował pomoc.  

- Zadziwiające, jak wielu 
jest wokół ludzi gotowych po-
magać – słuchać w głosie au-
tentyczny entuzjazm. – Mnó-
stwo aniołów, spadających 
z nieba. Sami proponują, że 
się włączą do akcji, wymyślają 
nowe formy pomocy, dzięki 
nim mam jeszcze więcej mo-
tywacji do działania. Czasami 
za tymi ich pomysłami nie na-
dążam. Ja rozpalam ich, a oni 
mnie i tak to działa.  

Nie tylko zbiórki organi-
zuje, dla chorego na serce ma-
łego Wiktora śpiewał covery 
na charytatywnym koncercie, 
sam współorganizuje takie 
imprezy, czasem także je pro-
wadzi. Ze świadomością, że 
dzięki temu ktoś przeżyje, 
ktoś wstanie ze szpitalnego 
łóżka, kogoś uda się przywró-
cić tym, którzy go kochają.  
Nagrywał płyty i sprzedawał 
je pod kościołami, żeby zdo-
bytą w ten sposób gotówką 
wspomóc potrzebujących. 
Na początku bardzo tego 
chciał, teraz już chyba… musi. 
Andrzej Plęs

Łukasz Bańczak: Życie dla innych,                      
życie między aniołami              

Kategoria: Działalność społeczna i charytatywna. 2. miejsce w finale wojewódzkim

OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Kategoria: Działalność społeczna i charytatywna. 1. miejsce w finale wojewódzkim

Karol Czernecki  mieszka 
w  Kępiu Zaleszańskim w powie-
cie stalowowolskim. W plebiscy-
cie został nominowany za zaan-
gażowanie w budowę jedynego 
w powiecie hospicjum dla dzieci 
„Dom Aniołków”. 

Karol Czernecki wielokrotnie 
angażował się w wolontariat 
i zawsze chętnie pomaga dru-
giemu człowiekowi. Z za-
wodu jest pielęgniarzem i pra-
cuje na etacie, a także prowa-
dzi fundację  „Z serca dla 
serca”. Fundacja powstała 
w 2013 roku. Tworzą ją przede 
wszystkim ludzie młodzi, 
którzy chcą coś zmienić. 
Na chwilę obecną fundacja 
zajmuje się budowaniem 
w Zaleszanach domu 
hospicyjnego  „Dom Anioł-
ków”.  

- Za kilka dni rusza właśnie 
budowa - podkreśla z dumą 
Karol Czernecki. - Będzie to je-
dyny taki dom w powiecie, 
a może nawet na Podkarpaciu. 
Ten dom ma być na wzór 
domu rodzinnego, w którym 
dzieci będą walczyć o zdrowie 
i o powrót do zdrowia. 

Zakończenie budowy „Domu 
Aniołków” planowane jest 
na 2023 rok. - Mamy ogromną 
nadzieję, że uda nam się 
wcześniej - mówi nasz lau-
reat. - Wszystko w bardzo du-
żej mierze będzie zależało 
od ofiarności ludzi.   
Ula Sobol

Karol Czernecki i jego 
„Dom Aniołków”

3. miejsce w finale wojewódzkim
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Łukasz Bańczak: Jeśli przez tydzień nie zrobię niczego dla 
bliźnich, to czegoś mi brakuje, źle się z tym czuję
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Karol Czernecki wyróżniony 
za zaangażowanie w budowę 
hospicjum dla dzieci 
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Zanim został wójtem 
Tarnowca, przez 30 lat był 
przedsiębiorcą. Zdecydował 
się ubiegać o fotel włodarza 
gminy, bo widział, że po-
trzebne są działania, które wy-
prowadzą gminę z finanso-
wego kryzysu. Uznał, że dzięki 
doświadczeniu w biznesie so-
bie z tym poradzi. 

Przede wszystkim mądre go-
spodarowanie - to, jego zda-
niem, jest decydujące dla do-
brego zarządzania gminą. 
I taki cel postawił sobie na po-
czątku swojej pierwszej ka-
dencji, w 2014 roku. Jaką wy-
brał drogę, by do niego zmie-
rzać? Jan Czubik śmieje się, że 
to proste. - Wprowadziłem 
w życie gminy takie zasady, ja-
kie obowiązują w biznesie - 
mówi. I dodaje, że na osiąg-
nięcie sukcesów - czy to w bi-
znesie, czy w samorządzie - 
sposób jest jeden. Przede 
wszystkim trzeba oszczędzać. 
Mądrze wydawać. Wyznaczać 
sobie cele i mieć mocną wolę, 
by je realizować. - Tak działam 
przez całe moje zawodowe ży-
cie -  podkreśla.  

Za powód do dumy 
uważa fakt, iż udało mu się 
doprowadzić do tego, 
że gmina stanęła na nogi. Ale 
najpierw trzeba było znaleźć 
te dziury, którymi z budżetu 
uciekały pieniądze. Sam nie 
lubi się tym chwalić, ale 
w gminie pamiętają, że sam 
dał dobry przykład, zwracając 
się do radnych, by obniżyli mu 
pensję. Zdawał sobie sprawę, 
że proces naprawiania finan-
sów gminy będzie długot-
rwały. - Zadłużenie narastało 
przez 12 lat a ja nie jestem 
przecież cudotwórcą - mówi.   

Gdy rozpoczynał rządy, 
dług wynosił 10 milionów zło-
tych, 40 procent budżetu. 
W 2018 roku dług spadł 
do wysokości kilkunastu pro-
cent w stosunku do budżetu. 
Ale nie tylko to cieszy wójta. - 
W ciągu jednej kadencji udało 
mi się zrobić więcej niż moim 
poprzednikom przez trzy ka-
dencje - podkreśla. W latach 
2015 - 2018 zrealizowałem in-
westycje za ponad 20 milio-
nów złotych, pozyskałem pra-
wie 11,5 miliona złotych z róż-
nych funduszy - wylicza wójt 

Tarnowca. I dodaje, że inwe-
stycje były możliwe dzięki 
temu, że gmina po oddłuże-
niu w ciągu pierwszych 
dwóch lat dysponowała już 
pieniędzmi na wkład własny, 
do których mogła dokładać 
dotacje.   

Te działania, jak zaznacza 
wójt, przełożyły się pozy-
tywną ocenę gminy w róż-
nych rankingach. Jej pozycja 
poszła w górę. Choćby w ubie-
głorocznym notowaniu gmin 
wiejskich samorządowego 
pisma Wspólnota. Tarnowiec 
skoczył na liście o ponad sześ-
ćset miejsc.  

Do wprowadzenia osz-
czędności wójt wykorzystał 
swoją wiedzę inżynierską. 
Jednymi z pierwszych doku-
mentów, które wziął do ręki 
po objęciu stanowiska, były... 
zestawienia wydatków 
na energię i gaz. Poświęcił 
wiele godzin na ich dokładną 
analizę. - Jak się okazało, 
moce zamawianej energii były 
brane chyba z powietrza - 
wspomina. - Zmieniłem taryfy 
i tylko na tej prostej operacji 
zaoszczędziłem dla budżetu 

gminy 100 tysięcy złotych 
rocznie - opowiada. Przyjrzał 
się też rachunkom za gaz. 
Okazało się, że w jednym 
z obiektów wysokie zużycie 
wynikało z niesprawnego 
czujnika sterowania piecem. 
Nikt z tym nic nie robił. A wy-
starczyło zamontować nowy 
czujnik i od razy pojawiły się 
oszczędności. Przejęcie 
oświetlenia ulicznego od za-
kładu energetycznego przy-
niosło rocznie 80 tys. zł.  

Podobnych przykładów 
mogły podawać więcej. Ale 
śmieje się, że nie chce zanu-
dzać. Woli opowiedzieć o pla-
nach na najbliższe lata. I o ko-
lejnych inwestycjach, które 
planuje, związanych z wodo-
ciągami i kanalizacją. Gmina 
ma już dotację na budowę 
żłobka i stadionu lekkoatle-
tycznego, trwają przygotowa-
nia do operacji scalania grun-
tów. - Energii mi nie brakuje - 
zapewnia wójt Czubik. Co go 
odstresowuje? Sport, który 
jest jego hobby. I wspólna pa-
sja z żoną: robienie domo-
wych nalewek.  
Ewa Gorczyca
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Jan Czubik: Jestem dumny z tego, że udało mi się sprowadzić 
do gminy inwestora, który wkrótce rozpocznie produkcję

Jan Czubik: Trzeba mądrze oszczędzać

Gmina Tryńcza jest zadbana, 
z odnowionymi szkołami, sta-
dionami i domami kultury, 
z kompletną siecią wodno-ka-
nalizacyjną. - W ciągu ostatnich 
lat zrobiliśmy wielki rozwo-
jowy skok - mówi Ryszard 
Jędruch, wójt Tryńczy. 

Nawet osoba, która pierwszy 
raz przyjeżdża do gminy 
Tryńcza, dostrzega, że jest inna. 
Miejscowości są tutaj czyste, 
zadbane, czuć dobrą rękę go-
spodarza. Do wysokiego po-
ziomu wyglądu „komunalnej”, 
wspólnej części gminy, dołą-
czają mieszkańcy dbający 
o swoje obejścia. 

- W ciągu ostatnich kilku-
nastu lat udało się w gminie 
wybudować lub zmodernizo-
wać infrastrukturę tech-
niczną, drogową, komunalną 
i sportową, podnosząc tym sa-
mym jakość życia mieszkań-
ców i ich bezpieczeństwo. 
Obecnie stawiamy na dalszy 
rozwój gminy na różnych 
płaszczyznach. Poszerzamy 
ofertę kulturalną, turystyczną,              
rekreacyjno-sportową i opie-
kuńczą, uwzględniając senio-

rów i najmłodszych miesz-
kańców gminy - mówi wójt 
Jędruch. 

Kompleksowe podejście 
do społecznych potrzeb wi-
doczne jest także w szeregu 
inwestycji, jakie gmina 
Tryńcza realizuje w tym roku. 
Część przedsięwzięć związana 
jest z rozbudową infrastruk-
tury służącej ważnym spo-
łecznym celom. Takim projek-
tem jest Dom Miłosierdzia, 
powstający w budynku 

po dawnej Szkole Podstawo-
wej w Wólce Małkowej. 
Na stworzenie domu opieki 
społecznej dla seniorów 
gmina przeznaczyła pół mln 
złotych i wkrótce przyjmie 
pierwszych podopiecznych. 
Realizowany jest projekt „Jak 
w domu”, w formie dziennego 
domu opieki dla piętnastu se-
niorów. W tym celu wyremon-
towano i adaptowano Wiejski 
Dom Kultury w Gniewczynie 
Łańcuckiej. W programie dnia 

są różne zajęcia aktywiza-
cyjne. Można skorzystać z po-
mocy psychologa i rehabili-
tanta, skonsultować się z leka-
rzem i dietetykiem. Z myślą 
o najbardziej potrzebujących 
gmina rozpoczęła również 
przebudowę budynku 
po Szkole Podstawowej w Gło-
gowcu. Za 360 tys. złotych 
adaptowane są pomieszczenia 
na trzy lokale socjalne. 

- Do tej pory gmina takimi 
nie dysponowała, a zdarzają 
się tragiczne sytuacje, np. po-
żar, kiedy poszkodowanym 
trzeba udzielić szybkiej po-
mocy i zapewnić dach 
nad głową. Teraz będziemy 
mogli im zaoferować mieszka-
nie socjalne. Chcemy też po-
móc pracującym rodzicom, 
dlatego w gminie w tym roku 
otwieramy pierwszy żłobek 
z miejscem dla 10 dzieci. To 
projekt wart 540 tys. złotych - 
mówi wójt. Blasku nabiera za-
bytkowa strażnica kolejowa 
koło mostu kolejowego 
nad Wisłokiem. Została zbu-
dowana ok. 1905 r. To będzie 
turystyczna perełka gminy. 
Norbert Ziętal

Ryszard Jędruch: Mamy gminę zadbaną, 
w ciągu kilku lat zrobiliśmy wielki skok

Kategoria Samorządność i społeczność lokalna:  2. miejsce w finale wojewódzkim

OSOBOWOŚĆ ROKU 2018  SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

Kategoria Samorządność i społeczność lokalna. 1. miejsce  w finale wojewódzkim

Na to stanowisko nie przycho-
dzi się dla oklasków, ale po to, 
żeby zrobić dla bliźnich coś po-
żytecznego - oświadczył 
przed laty „Nowinom” Stani-
sław Rokosz, od ćwierćwiecza 
i nieprzerwanie wójt Dębicy.  
 
Kiedy przed ponad 30 laty, 
jeszcze jako naczelnik gminy, 
uparł się, żeby reaktywować 
słynne przed wojną uzdrowi-
sko w poddębickim 
Latoszynie, nie tylko radni 
szeptali, że chyba sam potrze-
buje specjalistycznej pomocy 
medycznej. Upierał się trzy-
dzieści lat i dziś w Latoszynie 
stoi dom zdrojowy, budowany 
jest basen z wodą siarczkową, 
gmina właśnie podpisała 
umowę na budowę m.in. tężni, 
pijalni oraz ścieżek ruchowych. 
Uparł się i przeforsował po-
mysł, by w gminny budżecie 
zarezerwować pulę pieniędzy 
na sfinansowanie terapii 
mieszkańców gminy. Gmina 
Dębica od lat uchodziła za tę, 
w której warto inwestować, ale 
wójt Rokosz postarał się o to, 
żeby „uchodziła bardziej” 
i powstała  Specjalna Strefa 

Ekonomiczna w Pustkowie 
Strachowie i Zawadzie, która 
zapewnia ponad 3 tys. nowych 
miejsc pracy. On sam przeko-
nuje, że nie dla oklasków zo-
staje się wójtem, ale tytułów 
najlepszego wójta w woje-
wództwie i w kraju sam nie po-
trafi zliczyć.   

Stanisław Rokosz. 
Wójt nie dla oklasków

3. miejsce w finale wojewódzkim

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza: Kompleksowe podejście 
do społecznych potrzeb widoczne jest w szeregu inwestycji
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Stanisław Rokosz za cel 
stawia sobie przywrócenie 
latoszyńskiego uzdrowiska
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Biznes robi się także po to, by 
czynić dobro, a sukcesem w bi-
znesie wypada się dzielić. Wie-
sław Kwaśniak sukces osiągnął 
i w branży obrotu nierucho-
mościami i w branży optycznej, 
zasadzie  sukcesu współdzielo-
nego pozostaje wierny. Coraz 
mocniej.  

Sam przyznaje, że z 50 lat życia 
przez czterdzieści z nich zwią-
zany był i jest z Bieszczadami. 
Od dzieciaka łaził z rodzicami 
po połoninach, studia w Krako-
wie zaszczepiły w nim sympa-
tię i respekt dla Tatr i Pienin, ale 
miłością wierny został Biesz-
czadom. Monumentalizm Kas-
prowego nie mógł równać się 
z mistycznością Tarnicy, biały 
miś z Krupówek był niczym 
wobec niepowtarzalnych 
bieszczadzkich diabłów. Tych 
struganych też. I postanowił 
chronić i popularyzować i te 
diabły, i specyficzną poetycką 
muzykę i poezję tego regionu, 
bo przecież wychował się 
na Starym Dobrym Małżeń-
stwie, Wolnej Grupie Buko-
wina. Przez czternaście lat nau-
czycielskiej pracy w rzeszow-

skim Zespole Szkół Gospodar-
czych „gonił” młodzież na wy-
cieczki i rajdy w te okolice. 
A kiedy założył Biuro Obrotu 
Nieruchomościami Kwaśniak, 
także  i zawodowo ma okazję 
penetrować te zakamarki 
bieszczadzkie, których oko tu-
rysty nie widziało. Poznawał 
ludzi stąd, ludzi wyjątkowych, 
zakapiorów, którzy  tworzyli 
klimat tego miejsca, muzykę 
tego miejsca, żyli ze strugania i  
świątków, i diabłów, a każdy 
był inny, bo przecież to nie z ta-
śmy produkcyjnej schodziły.  

Od ośmiu lat działa w Sto-
warzyszeniu „Natchnieni 
Bieszczadem” z siedzibą 
w Cisnej. Stara się wyprowa-
dzić Bieszczady w świat, więc 
raz do roku organizuje na rze-
szowskim Rynku bożonaro-
dzeniowe  Miasteczko Świą-
teczne, gdzie można kupić 
i strugane diabły, strugane 
anioły i świątki, jadło 
i wszystko, co Bieszczady mają 
najlepsze i wyjątkowe. Organi-
zuje koncerty typowo biesz-
czadzkiej poezji śpiewanej, 
propaguje połonińskie 
dźwięki zespołu Grzane 

Wino, twórczość Piotra „Roga-
lika” Rogali i wielu innych 
bieszczadzkich twórców. I jak 
przed czterema dekadami 
sam przez rodziców został 
„natchniony Bieszczadem”, 
tak teraz próbuje natchnąć 
dzieci szkolne. Przez organiza-
cje konkursów muzycznych, 
fotograficznych, wokalnych 
i plastycznych. W 2018 roku 
dziatwa przysłała na ten kon-
kurs ponad 800 prac. Wiesław 
Kwaśniak zakłada, że i ich ro-
dziców też natchnie, jeśli tylko 
choćby trochę pomogą swoim 
pociechom w wykonaniu kon-
kursowej pracy. Wcale nie 
ukrywa, że natchnienie 
Bieszczadem, jego przestrze-
nią, kulturą, klimatem – ma 
być alternatywą dla cywiliza-
cji smartfona, fejsbuka i gier 
komputerowych. Także po to, 
„żeby uczyli się więcej z siebie 
dawać, niż dla siebie brać” – 
tłumaczy. I prócz Bieszcza-
dów próbuje młodym zasz-
czepić jeszcze taki styl życia, 
w którym więcej kontaktu ze 
światem realnym, a mniej 
z wirtualnym, co udowadnia 
przykładem, jako posiadacz 

patentów ratownika WOPR, 
sternika morskiego, instruk-
tora żeglarstwa, Boat Skippera 
na wodach Morza Adriaty-
ckiego, uprawnień wycho-
wawcy oraz kierownika wy-
poczynku, jest także człon-
kiem Zarządu Podkarpackiego 
Klubu Ekspedycja. 

Organizacyjne i finansowe 
wsparcie dla bieszczadzkich fe-
stiwali, zlotów, kiermaszy, do-
mów kultury i grup aktywnych 
kulturowo jest dla niego może 
najważniejsze, ale nie jedyne. 
Trudno zliczyć inicjatywy, 
które wspiera w podobny spo-
sób: juwenalia na Politechnice 
Rzeszowskiej, Kulturalia 
na Uniwersytecie Rzeszow-
skim, Międzynarodowy Festi-
wal „Carpathia”, Festiwal Kra-
jowy Kongres Chórów Polskiej 
Federacji Pueri Cantores Rze-
szów, pikniki kilku rzeszow-
skich szkół podstawowych 
i kilku rzeszowskich osiedli, 
sponsoruje kilka gminno-
sołecko-szkolnych klubów 
sportowych. Jednak Natchnie-
nie Bieszczadem pozostaje 
najważniejsze. 
Andrzej Plęs
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Wiesław Kwaśniak, „natchniony Bieszczadem” właściciel biura 
obrotu nieruchomościami i sieci salonów optycznych

Wiesław Kwaśniak. Natchniony Bieszczadem

Prowadzenie firmy przynosi 
mu satysfakcję. I możliwość 
dzielenia się z tymi, którzy 
chcą rozwijać swój talent 
i spełniać marzenia. 

Ponad 20 lat przepracował „na 
państwowym”. Drugie tyle - 
we własnej firmie. Zasłużył 
na emeryturę, ale Bolesław 
Szybist, prezes zarządu spółki 
Herb, nie zamierza jeszcze re-
zygnować z życia zawodo-
wego. - W prowadzeniu firmy 
pomagają mi synowie, z któ-
rych jestem bardzo dumny - 
podkreśla.  

Firma od początku była 
rodzinna. - Zrodziła się z po-
trzeby pracy w oparciu o do-
świadczenie, wykształcenie 
i potrzeby rynku - wspomina 
Bolesław Szybist. Działalność 
zaczynał w Ustrzykach Dol-
nych, biuro mieściło się 
w mieszkaniu, a on był jedy-
nym pracownikiem. Zajmo-
wał się wszystkim. W 1995 
roku firma przeniosła się 
do Sanoka i tam mogła się roz-
winąć. Przestrzeń dla produk-
cji dała hala zakupiona 
od Państwowego Ośrodka Ma-

szynowego. Wyremontowano 
ją i dodatkowo wyposażono 
w maszyny nabyte od gliwi-
ckich zakładów Bumar. 

Sprzęt oraz wyposażenie 
do napędu hydraulicznego 
i pneumatycznego, produkcja 
i sprzedaż części i akcesoriów 
do pojazdów mechanicznych - 
tym zajmuje się spółka. Wy-
roby sprzedaje głównie w Pol-
sce, ale także na Węgrzech, 
Słowacji i Czechach. Sama 
prowadzi spedycję towaru. 

Herb zatrudnia dziś 60 osób. 
Wielu z nich jest związanych 
z przedsiębiorstwem od po-
czątku, ale też jest sporo mło-
dej kadry: konstruktorzy, 
technolodzy, specjaliści od za-
rządzania. Szef Herbu podkre-
śla, że ludzie tworzą dobrą at-
mosferę w pracy.   

Długa jest lista nagród 
i tytułów, którymi uhonoro-
wana została sanocka spółka. 
To m.in. „Diamenty Forbesa”, 
„Gazele Biznesu”, „Skrzydła 

Biznesu”,  Godło Polish 
Exclusiv. Jedną z tych, które 
najbardziej ceni sobie jej szef, 
jest „Certyfikat Wiarygod-
ności Biznesowej” przyzna-
wany przez wywiadownię go-
spodarczą Bisnode. Posiada-
jące go firmy to elitarne grono. 
- To przedsiębiorstwa wiary-
godne, stabilne, w świetnej 
kondycji - zaznacza Bolesław 
Szybist. 

Przedsiębiorca podkreśla, 
że dobrze kierowana firma to 
nie tylko satysfakcja z wyko-
nanej pracy i zysku, który 
przynosi. - Mnie osobiście naj-
większą radość sprawia dzie-
lenie się z tymi, którzy chcą 
rozwijać swój talent, wspiera-
nie zdolnych dzieci i mło-
dzieży - mówi Bolesław 
Szybist. Inicjatyw, które spon-
soruje, jest mnóstwo: od drob-
nych po duże. Wspiera wiele 
imprez, także charytatyw-
nych. Pomaga w akcjach sto-
warzyszeń. Jest mecenasem 
kultury. Angażował się także 
w przedsięwzięcia Caritas Ar-
chidiecezji Przemyskiej 
w Zboiskach i Rajskiem.  
Ewa Gorczyca

Bolesław Szybist. W prowadzeniu biznesu 
szefowi Herbu pomaga spokój wewnętrzny

Kategoria  Biznes. 2. miejsce w finale wojewódzkim

OSOBOWOŚĆ ROKU 2018  BIZNES 

Kategoria:  Biznes: 1. miejsce  w finale wojewódzkim, zwycięzca w powiecie rzeszowskim

Tak naprawdę całe życie zawo-
dowe Kazimierz Śnieżek po-
święcił Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Jasienicy 
Rosielnej, która w 2017 roku 
obchodziła 90-lecie istnienia.  

Dziś to jeden z najstarszych za-
kładów w Polsce.  - Mam w tym 
sukcesie swój udział. Chociaż jak 
zaczynałem pracę, nie było tak 
lekko - opowiada Kazimierz 
Śnieżek, prezes zarządu Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Jasienicy Rosielnej. 

OSM Jasienica Rosielna 
oprócz bogatego asortmentu 
wyrobów z czystą etykietą, 
czyli charakteryzujących się 
krótką listą składników, mini-
malnym stopniem przetwarza-
nia oraz  tradycyjną metodą 
wytwarzania, posiada też pro-
dukty ekologiczne (mleko, 
sery, kefir, masło). - Jestem 
zwolennikiem zdrowej i jak 
najmniej przetwarzanej żyw-
ności, dlatego produkty z lo-
giem OSM Jasienica Rosielna 
posiadają tę właśnie czystą ety-
kietę - podkreśla Kazimierz 
Śnieżek. - Do produkcji posz-
czególnych asortymentów nie 

stosuje się konserwantów, 
sztucznych dodatków, wzmac-
niaczy smaku, barwników i za-
gęszczaczy.  Dajemy gwaran-
cję, że nasz niabiał nie zawiera 
negatywnie kojarzonych przez 
konsumentów dodatków 
do żywności.  
Ula Sobol

Kazimierz  Śnieżek  
ponad 40 lat prezesem

3. miejsce w finale wojewódzkim
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Bolesław Szybist wspiera liczne inicjatywy społeczne 
i charytatywne. - Trzeba umieć się dzielić - mówi
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Kazimierz Śnieżek: Jestem 
zwolennikiem zdrowej i jak 
najmniej przetwarzanej żywności
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Prezes Fundacji Rzeszowskiej. 
Doceniona przez Czytelni-
ków za konsekwentną pracę 
na rzecz rozwoju kultury 
w Rzeszowie oraz upowszech-
nianie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego.                                                          
Tworzy, eksperymentuje, koor-
dynuje, zajmuje się edukacją 
filmową i regionalną. Za osiąg-
nięcia uhonorowana w 2018 r. 
nagrodą Prezydenta Miasta 
Rzeszowa.

Ilona Dusza-Kowalska
Rzeszów i pow. rzeszowski
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kategoria KULTURA

Teatrolog, reżyser, były aktor 
Theatrum Mundi działającego 
przy Uniwersytecie Papie-
skim w Krakowie.                                         
Człowiek wielu pasji, których 
wspólnym mianownikiem 
jest sztuka. Wyreżyserował 
wiele oklaskiwanych przez 
mieszkańców Kolbuszowej 
(i nie tylko) spektakli. Doce-
niony przez Czytelników „No-
win” za zaszczepianie miłości 
do teatru wśród młodzieży 
i dorosłych.

Grzegorz Wójcicki
Powiat kolbuszowski
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Akordeonista w zespole mu-
zycznym Duet Gajda.                                       
To zespół grający przede 
wszystkim muzykę karpacką, 
m.in. melodie łemkowskie, 
bojkowskie, żydowskie, słowa-
ckie, góralskie. Wykonują rów-
nież muzykę rozrywkową po-
łączoną z muzyką klasyczną 
oraz filmową. Seweryn Gajda 
został doceniony za głębokie 
przesłania artystyczne świad-
czące o niezwykłym talencie 
muzycznym.

Seweryn Gajda
Powiat leski
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Animatorka kultury 
z Giedlarowej. Działaczka spo-
łeczna oddana  kulturze ludo-
wej naszego regionu.                               
Doceniona za działalność 
związaną z upowszechnia-
niem kultury, a w szczegól-
ności tradycji i ludowych oby-
czajów. Jej w dużej mierze 
zawdzięcza swe osiągnięcia 
zespół Folusz. Dzięki niej 
przetrwało wiele starych 
pieśni i melodii, jak też zwy-
czajów i zachowań. 

Maria Nicpoń
Powiat leżajski
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Tancerz, instruktor, choreo-
graf, właściciel Studio Tańca AT 
DANCE Tomasza Berkowicza. 
Jego grupy taneczne stawały 
wielokrotnie na najwyższych 
stopniach podium w Polsce 
i za granicą. Zdobywał liczne 
nagrody choreograficzne oraz 
za pracę z młodzieżą. Brał 
udział w programach telewi-
zyjnych, m.in. „The Brain”. 
Doceniony za nieustanną 
pracę wkładaną w taniec owo-
cującą wieloma sukcesami.

Tomasz Berkowicz
Powiat jasielski
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Pracownik Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Jarosławiu, aktor Tea-
tru Przedmieście w Rzeszowie. 
Reżyser, scenograf. Twórca 
ważnych wydarzeń teatral-
nych w Jarosławiu, m.in. 
Jarosławskich Jarmarków Te-
atralnych, założyciel teatru 
młodzieżowego Plaster. Pra-
cuje z młodzieżą niepełnos-
prawną, ludźmi dorosłymi, 
dziećmi. Doceniony za sze-
roką działalność na rzecz po-
pularyzowania teatru.

Paweł Sroka
Powiat jarosławski
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Muzyk, cymbalista, lider Kapeli 
Zastawnych z Brzostku.                                     
Kapela powstała w 2014 r. Ma 
już na koncie sporo nagród, 
m.in. Złotą Podkowę Pogórza – 
najwyższą nagrodę XII Festi-
walu Folkloru Pogórza 
w Ryglicach. Tradycje mu-
zyczne rodziny Zastawnych 
sięgają prapradziadków Ja-
kuba. On sam został doce-
niony przez Czytelników 
za aktywną działalność 
na rzecz rozwoju kapeli.

Jakub Zastawny
Powiat dębicki
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Pomysłodawca festiwalu 
Satyrblues, redaktor mu-
zyczny Radia Rzeszów, autor 
audycji bluesowej Blues 
Attack, artysta plastyk. 
Czytelnicy „Nowin” docenili 
Victora Czurę za propagowanie 
kultury poprzez organizację 
wielu imprez muzyczno-pla-
stycznych. Za swoją działal-
ność wyróżniony nagrodą Mar-
szałka Województwa 
Podkarpackiego oraz Prezy-
denta Miasta Tarnobrzega. 

Victor Czura
Tarnobrzeg i pow. tarnobrzeski
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Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk, 
gitarzysta, wokalista, kompo-
zytor , autor tekstów, lider 
punkrockowej grupy KSU.                              
Z Bieszczadami związany jest 
od urodzenia, od lat też pro-
muje Bieszczady, m.in. po-
przez teksty utworów. 
A na najnowsza płytę pio-
senka „Biesz Czady” jest już 
nagrana. W plebiscycie Czy-
telnicy docenili go za promo-
cję Bieszczadów oraz cało-
kształt twórczości.

Eugeniusz Olejarczyk
Powiat bieszczadzki
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Poeta z Golcowej. Pisze sa-
tyrę oraz wiersze zarówno 
dla dorosłych. 

Józef Tomoń urodził się 
w 1961 r. w Domaradzu. Jest 
autorem tomiku poetyckiego 
„W kołyszącym hamaku my-
śli”, a także współautorem 25 
antologii. Wyróżniany i na-
gradzany w wielu ogólnopol-
skich konkursach poetyckich 
i satyrycznych. 

Józef Tomoń
Powiat brzozowski
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Dyrektor Przemyskiej Biblio-
teki Publicznej.                                                      
Nominowany za doskonałe 
prowadzenie biblioteki w cza-
sach, gdy wydaje się, że druk 
przegrywa z Internetem. 
Z miejskiej biblioteki stworzył 
miejsce, które jest czymś wię-
cej niż tylko wypożyczalnią 
książek. Organizowane są tu 
konferencje, spotkania 
z ludźmi reprezentującymi 
różne dziedziny życia, ciekawe 
i różnorodne zajęcia dla dzieci.

Maciej Waltoś
Przemyśl i pow. przemyski

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

LE
BI

SC
YT

U

Właścicielka Akademii 
Cheerleaderek Fragolin 
Krosno. Animator kultury, in-
struktorka tańca.                                         
Doceniona przez Czytelni-
ków za zarażanie swoich po-
dopiecznych pasją do tańca 
od najmłodszych lat. Akade-
mię Fragolin założyła 8 lat 
temu. Dziś cheerleaderki 
z Krosna znane są w całej 
Polsce. Do akademii garną się 
dzieci i młodzież w wielu 
od 4 do 20 lat.

Katarzyna Stec
Krosno i pow. krośnieński
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Pracuje w Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa na stanowisku zastępcy 
kierownika biura powiato-
wego i jednocześnie pełni 
funkcję pełnomocnika ds. Kół 
Gospodyń Wiejskich.                           
Realizuje się także na szczeblu 
wojskowym. W akcji Osobo-
wość Roku 2018 zyskała uzna-
nie za organizowanie mi-
strzostw świata w warcabach 
w Horyńcu-Zdroju i zawodów 
Mali Bohaterowie.

Marlena Golenia
Powiat  lubaczowski

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

LE
BI

SC
YT

U

kategoria KULTURA

Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy i Miasta im. J. Przybosia 
w Strzyżowie.                                                 
W plebiscycie doceniona 
za udział w tworzeniu 
Strzyżowskiego Stowarzysze-
nia Kobiet Wiejskich, którego 
celem jest kultywowanie trady-
cji wiejskiej poprzez organizo-
wanie imprez kulturalnych, po-
kazów jadła tradycyjnego, 
przywrócenie tradycyjnych 
wyrobów z bibuły, papieru, 
słomy, koronkarstwa.

Marta Utnicka
Powiat strzyżowski
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Kierownik Głównej Miejskiej 
Biblioteki im. M. Wańkowicza 
w Stalowej Woli.                                                     
Inicjatorka i pomysłodawczyni 
wielu działań dotyczących pro-
mocji czytelnictwa, za co w ple-
biscycie docenili ją Czytelnicy 
„Nowin”. Od 18 lat współpro-
wadzi Warsztaty Literackie 
WERS dla uzdolnionych dzieci 
ze Stalowej Woli. Koordyno-
wała m.in. projekt „Promocja 
twórczości literackiej dzieci 
i młodzieży”.

Joanna Rybak
Powiat stalowowolski
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Magister sztuki, muzyk, kon-
feransjer, autor książek.                                                                               
Laureat wielu konkursów. Zało-
życiel zespołu Hit Sanok. Pro-
wadzi portal i program telewi-
zyjny pod nazwą „Weselny 
Expert”. Autor poradnika „Jak 
zorganizować udane wesele”. 
W plebiscycie doceniony 
za aktywne działania 
w branży weselnej, prowadze-
nie zespołu Hit Sanok, wyso-
kiej jakości oprawę muzyczną 
imprez okolicznościowych.

Arkadiusz Habrat
Powiat sanocki
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Społecznik, regionalista i wie-
loletni radny Rady Miejskiej 
w Rudniku nad Sanem. 

W plebiscycie doceniony 
przez Czytelników „Nowin” 
za organizowanie imponują-
cych inscenizacji na ulicach 
Rudnika - „Wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy” oraz „Orszaku 
Trzech Króli”. 

Marian Pędlowski
Powiat niżański

Twórca i kierownik Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej OSP Maj-
dan Sieniawski.                                            

Pierwszy publiczny występ 
orkiestra miała 24 grudnia 
2012 roku. Od tego czasu dała 
wiele gorąco oklaskiwanych 
koncertów. 
Zdzisław Sęk został doce-
niony przez Czytelników „No-
win” za trud pracy włożony 
w utworzenie od podstaw or-
kiestry.   

Zdzisław Sęk
Powiat przeworski
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Pisarka, poetka. Jej wiersze 
publikowano w kwartalnikach 
i tomikach poetyckich, były 
prezentowane m.in. na ante-
nie Radia Gdańsk. 
Jest współautorką „Antologii 
poetów polskich 2017” (Pisa-
rze.pl). Mieszka i pracuje 
w Ropczycach. W plebiscycie 
doceniona przez Czytelni-
ków za nietuzinkową twór-
czość pisarską, ciągłe szukanie 
inspiracji i współautorstwo 
„Antologii poetów polskich”.

Monika Luque Kurcz
Pow. ropczycko-sędziszowski
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Muzyk, laureat wielu konkur-
sów, przeglądów i festiwali 
w kategorii piosenka autorska. 
Jeszcze w bardzo młodym 
wieku został okrzyknięty bar-
dem, w latach 80. związany 
z Mieleckim Zagłębiem Pio-
senki. Zachwyca barwą głosu 
i doskonałym klimatem, jaki 
tworzy w wykonywanych 
przez siebie utworach. W ple-
biscycie doceniony za  osiągnię-
cia w wieloletniej działalności 
muzycznej i artystycznej.

Andrzej Szęszoł
Powiat  mielecki
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Założycielka Stowarzyszenia 
Łańcuckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Pracowała m.in. w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Łańcucie. 
W tym roku otrzymała tytuł Za-
służona dla Miasta Łańcuta. 
Doceniona przez Czytelników 
„Nowin” za działalność kultu-
ralną i społeczną oraz  prowa-
dzenie łańcuckiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku.

Otylia Piechowska
Powiat  łańcucki
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wydanie rozszerzone 71 opisów wycieczek 

240 atrakcji, które warto zobaczyć 171 stron

Książka w cenie 39 zł, do nabycia w Biurze Ogłoszeń Nowin, ul. Unii Lubelskiej3, 35-016 Rzeszów 

Szczegóły zamówienia z dostawą do domu pod nr tel. 178672221 lub e-mail: album@nowiny24.pl

REKLAMA Q801561664AREKLAMA Q801561664AREKLAMA Q801561664A

Przewodnik po miejscach niezwykłych i tajemniczych 

szlakiem cudów Podkarpacia 
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Trener w City Fit Rzeszów, doce-
niony przez Czytelników za or-
ganizację akcji Dzień Pieluchy.                    
Celem akcji jest pomoc ośrod-
kom, takim jak hospicjum, 
dom pomocy społecznej czy 
dom samotnej matki, w któ-
rych brakuje pieluch czy środ-
ków pielęgnacyjnych w po-
staci, kremów, chusteczek, 
szamponów. Po raz piąty taką 
akcję, połączoną z maratonem 
zumby, Piotr Czarnecki zorga-
nizował w październiku 2018 r. 

Piotr Czarnecki
Rzeszów i pow. rzeszowski
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kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA 

Lekarz spec. chorób 
wewnętrzych, nefrolog, były 
zastępca dyrektora w szpi-
talu w Kolbuszowej, radny 
powiatu kolbuszowskiego, 
były senator RP. 

Doceniony w plebiscycie 
za wyrozumiałość, poświęce-
nie, odpowiedzialne podejście 
i gotowość służenia pomocą 
potrzebującym.

Mieczysław Maziarz
Powiat kolbuszowski
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Wolontariusz, terapeuta 
w DOS w Krakowie. 

Także muzyk - akordeonista, 
pianista, wokalista, pedagog, 
instruktor muzyczny.                    
Mieszkańcy regionu docenili 
Michała Matuszewskiego 
za koncerty charytatywne 
i poświęcanie wolnego czasu 
na organizowanie akcji dla po-
trzebujących.

Michał Matuszewski
Powiat leski
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Prezes Stowarzyszenia Rodzi-
ców i Osób Niepełnospraw-
nych w Grodzisku Dolnym. 
Celem stowarzyszenia jest orga-
nizowanie się rodziców dzieci 
niepełnosprawnych i ich współ-
działanie w tworzeniu właści-
wych warunków rozwoju tych 
dzieci oraz podejmowanie in-
nych różnych działań na rzecz 
wychowania, kultury i oświaty 
lokalnej społeczności. Maria 
Kołcz została doceniona za po-
moc niepełnosprawnym.

Maria Kołcz
Powiat leżajski
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Pracownik kolei, m.in. 
współkoordynator kampanii 
społecznej na rzecz promocji 
turystyki kolejowej w Biesz-
czadach „Kocham kolej” . 

Zyskał uznanie Czytelników 
„Nowin” za społeczną pracę 
włożoną w przywrócenie po-
ciągów ze stacji PKP Jasło 
w inne części Polski oraz pro-
wadzenie szkoleń dla dzieci 
z zakresu bezpieczeństwa ko-
lejowego. 

Adam Filar
Powiat jasielski
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Szefowa Fundacji Pomocy Cho-
rym na Mukowiscydozę 
MUKOHELP z Jarosławia, 
psycholożka.                                                                
Czytelnicy docenili ją za stwo-
rzenie fundacji. Dzięki jej za-
angażowaniu udało się mło-
dej, mającej zaledwie rok fun-
dacji, wciągnąć do współpracy 
m.in. żonę prezydenta, Agatę 
Dudę. Celem jest stworzenie 
na Podkarpaciu ośrodka, który 
będzie pomagał cierpiącym 
na tę ciężką chorobę.

Monika Bartnik
Powiat jarosławski
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Prezes Stowarzyszenia NA-
SZA SPRAWA, członek za-
rządu Klubu HDK im. Księż-
nej Heleny Jabłonowskiej.                                     
W plebiscycie Joanna Kurgan 
została doceniona za pracę 
społeczną na rzecz dzieci 
i młodzieży, realizowane dla 
nich projekty edukacyjne 
i kreatywne oraz organizację 
wielu mobilnych zbiórek 
krwi i promocję idei krwio-
dawstwa w powiecie dębi-
ckim.

Joanna Kurgan
Powiat dębicki
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Wolontariusz w Szlachetnej 
Paczce. 
„Dobro się mnoży tylko 
wtedy, kiedy się je dzieli” - 
to motto życiowe naszej 
laureatki. Poprzez nomina-
cję Czytelnicy wyrazili jej 
wdzięczność za bezintere-
sowną pomoc mieszkańcom 
Tarnobrzega znajdującym 
się w trudnej sytuacji mate-
rialnej.

Beata Puzio (Makaria Kiersnowska)

Tarnobrzeg i pow. tarnobrzeski
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 Były działacz Solidarności 
i uczestnik strajków 
ustrzyckich, były radny.                                                         
Obecnie działa w Wojewódz-
kiej Radzie Konsultacyjnej 
do spraw Działaczy Opozycji 
Antykomunistycznej oraz Osób 
Represjonowanych z Powodów 
Politycznych przy Wojewodzie 
Podkarpackim. Nominowany 
za działania na rzecz suweren-
ności Polski i przestrzegania 
praw człowieka oraz za pomoc 
potrzebującym.

Jan Kot
Powiat bieszczadzki
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Prezes i współzałożyciel sto-
warzyszenia na rzecz Rozwoju 
Gminy Domaradz.                                           
Stowarzyszenie działa m.in. 
na rzecz aktywizacji osób star-
szych oraz podtrzymywania 
tradycji (projekt „Poznajemy 
stroje naszych dziadków”). 
Bernadeta Głód została doce-
niona za wolontariat i działal-
ność charytatywną na rzecz 
rodzin i osób w trudnej sytua-
cji życiowej, pomoc dzieciom 
i młodzieży pokrzywdzonym. 

Bernadeta Głód
Powiat brzozowski
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Pracownik schroniska „Dla bez-
cennych zwierząt” w Orze-
chowcach.                                                              
Dzięki niemu schronisko 
przeszło prawdziwą rewolucję, 
stając się dla jego mieszkańców 
namiastką domu. W tych dzia-
łaniach wspierało go stowarzy-
szenie „Kudłate serce”. Czytel-
nicy docenili Przemysława 
Grządziela przede wszystkim 
za zaangażowanie w pracę 
w schronisku, w którym jest 
niemal 250 zwierząt.

Przemysław Grządziel
Przemyśl i pow. przemyski
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Pielęgniarka w szpitalu 
w Krośnie, właścicielka firmy 
Panakeja świadczącej usługi 
pielęgniarskie w domu pa-
cjenta.                                                                                   
Pracuje z seniorami, organi-
zuje liczne akcje charyta-
tywne dla potrzebujących, 
m.in. „Kosmetyk dla seniora”. 
W plebiscycie doceniona 
za bezinteresowne pomaganie 
„komu może i ile może”.

Marzena Sowa
Krosno i pow. krośnieński
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Wolontariusz, darczyńca Szla-
chetnej Paczki, inicjator akcji 
pomocy dla potrzebujących. 
Na co dzień prowadzi własny 
biznes, jest właścicielem tar-
taku i do pomagania wciągnął 
nawet niektórych pracowni-
ków. Mówi, że pomaganie 
wcale nie jest takie trudne, bo 
wokół nas jest wielu ofiarnych 
ludzi. Czytelnicy docenili go 
za  dobre serce, charyzmę spo-
łeczną, bezinteresowną pomoc 
drugiemu człowiekowi.

Paweł Górski
Powiat  lubaczowski
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kategoria: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Właściciel firmy Passio, ratow-
nik medyczny.                                                        
Autor poradnika pierwszej 
pomocy, koordynator projek-
tów  i kampanii edukacyj-
nych w zakresie bezpieczeń-
stwa. W rok 2011 zdobył tytuł  
„Wolontariusz Podkarpacia”. 
W plebiscycie doceniony 
za organizację eventów oraz 
autorstwo coveru „Despacito” 
pt. „Serce Piko”, który ma 
na celu edukację z zakresu 
pierwszej pomocy.

Mateusz Mokrzycki
Powiat strzyżowski
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Założyciel i prezes fundacji 
Z Serca Dla Serca.                                      
Głównym jej celem jest budowa 
domu hospicyjnego dla nieule-
czalnie chorych dzieci, mło-
dzieży i ludzi starszych 
oraz wspieranie osób chorych, 
żyjących w ubóstwie, wymaga-
jących opieki, szczególnie dzieci 
pozbawionych szans na nor-
malne życie. Doceniony za za-
angażowanie w budowę jedy-
nego w powiecie hospicjum dla 
dzieci „Dom Aniołków”.

Karol Czernecki
Powiat stalowowolski
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Wolontariusz w fundacji „Czas 
Nadziei”. Organizuje zbiórki dla 
potrzebujących, m.in. na festy-
nach i imprezach publicznych.                     
Sam wyszukuje chorych, któ-
rzy nie mogą sobie poradzić 
z kosztami leczenia i organi-
zuje zbiórki na terapię, leki, re-
habilitację, przeszczepy. Wspó-
łorganizuje imprezy charyta-
tywne, czasem także je prowa-
dzi. W plebiscycie doceniony 
za organizację wielu zbiórek 
na rzecz potrzebujących.

Łukasz Bańczak
Powiat sanocki
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Informatyk, flisak amator 
związany z Bractwem Flisa-
ckim w Ulanowie.                                                    
Pasowany na flisaka 2009r. 
w czasie Flisu Szlakiem Błękit-
nego Sanu, który odbył się 
z okazji Międzynarodowego 
Zjazdu Flisaków w Ulanowie. 
Uczestnik sześciu flisów. 
W plebiscycie doceniony 
za podtrzymywanie tradycji 
flisackich i koordynację Flisu 
Roku Rzeki Wisły Ulanów - 
Gdańsk. 

Tomasz Skiba
Powiat niżański

M
AT

. P
LE

BI
SC

YT
U

Wolontariusz, inicjator wielu 
akcji na rzecz wychowanków 
podkarpackich placówek opie-
kuńczo-wychowawczych oraz 
na rzecz krwiodawstwa.          
Zasłużony dawca krwi. W ple-
biscycie doceniony za współza-
łożenie i bezinteresowną pracę 
jako członek zarządu Fundacji 
Kompas, której misją jest pro-
wadzenie działań edukacyj-
nych, kulturalnych, sporto-
wych i obywatelskich na rzecz 
dzieci i młodzieży. 

Mateusz Wojtyna
Powiat przeworski
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Dyrektor Zespołu Szkół 
w Niedźwiadzie Dolnej.                                
Organizatorka wielu akcji cha-
rytatywnych, np. Harcerska 
Gwiazdka z Nieba, WOŚP, 
Z sercem dla dzieci z Afryki, 
koncertów, licytacji na rzecz 
chorych dzieci. Zastępca ko-
mendanta Hufca ZHP 
w Ropczycach, radna Rady 
Powiatu Ropczycko-
Sędziszowskiego. Doceniona 
za aktywną działalność 
na rzecz społeczności.

Wioletta Czemarnik
Pow. ropczycko-sędziszowski
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Nauczycielka w II Liceum Ogól-
nokształcącym im. M. Koper-
nika w Mielcu. 
W plebiscycie doceniona 
za organizację wielu akcji 
charytatywnych oraz prowa-
dzenie bloga „Ucho w ruch” 
o tematyce przydatnej rodzi-
com z niesłyszącymi 
dziećmi. Jej blog jest zapisem 
długiej drogi w rehabilitacji 
Antosia - czteroletniego użyt-
kownika implantu ślimako-
wego.

Magdalena Żukowska - Bąk
Powiat  mielecki
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Społecznik, emerytowany 
nauczyciel Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Łańcucie.                             
Czytelnicy docenili ją za cha-
rytatywną działalność 
na rzecz dzieci, młodzieży 
z rodzin ubogich. Zofia 
Węsierska jest wolonta-
riuszką fundacji Pro Spe, 
która ma na celu pomóc 
wielu dzieciom, dorosłym 
i samotnym starcom pokonać 
niezawinioną biedę w dale-
kiej Gruzji.

Zofia Węsierska
Powiat  łańcucki
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REKLAMA Q801583156G

KULINARNE WĘDRÓWKI PO PODKARPACIU
Ponad 600 doskonałych i sprawdzonych 

przepisów kulinarnych, polecanych 

przez Koła Gospodyń Wiejskich

W sprzedaży  I, II i III część książki. Każda książka w cenie 39 zł.
W zestawie taniej - trzy części 90 zł. Do nabycia w Biurze Ogłoszeń, 
ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów. Szczegóły i zamówienia 
z dostawą do domu: tel 17 867 22 21 lub e-mail: album@nowiny24.pl

• papier kredowy • twarda oprawa • regionalne atrakcje
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Przewodniczący 
podkarpackiego Komitetu 
Obrony Demokracji 
W plebiscycie Osobowość 
Roku 2018 Czytelnicy doce-
nili go za wieloletnie zaanga-
żowanie w działalność spo-
łeczną i samorządową oraz 
wrażliwość na drugiego czło-
wieka.

Kuba Karyś
Rzeszów i pow. rzeszowski
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kategoria SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Wójt gminy Niwiska, w jesien-
nych wyborach samorządo-
wych w 2018 roku uzyskała 
ponad 84 proc. głosów.                                                                                        
Doceniona za skuteczną reali-
zację działań o charakterze 
prorodzinnym. W 2018 roku 
nagrodzona honorowym tytu-
łem Podkarpacki Samorządo-
wiec Bliski Rodzinie, przyzna-
nym przez wojewodę 
podkarpackiego. 

Elżbieta Wróbel
Powiat kolbuszowski

Sołtys Jankowiec, radny powia-
towy.                                                                                             
Doceniona w plebiscycie za ak-
tywną działalność społeczną 
na terenie Jankowiec i Leska. 
Choć w Jankowcach nie ma 
szkoły, to działa wiele organi-
zacji, m.in. klub sportowy, 
OSP, koło gospodyń wiejskich, 
zespoły ludowe, kółka zainte-
resowań dla dzieci, dziecięca 
grupa taneczna, organizowane 
są imprezy integrujące spo-
łeczność.

Agnieszka Bąk
Powiat leski
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Pasjonatka lokalnej historii i ge-
nealogii rodzin związanych 
z Leżajskiem.                                                             
Zebrane materiały, dokumenty, 
zdjęcia oraz filmy dotyczące re-
gionu umieszcza na blogach 
i portalach społecznościowych. 
Absolwentka biologii na Uni-
wersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. W plebiscycie do-
ceniona za prowadzenie strony 
będącej źródłem informacji 
o wydarzeniach w Leżajsku 
oraz  ambasadorstwo miasta.

Anna Stankiewicz-Ordyczyńska
Powiat leżajski
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Wójt Tarnowca od 2014 roku. 
Wcześniej przez 30 lat był 
przedsiębiorcą i - jak mówi - 
wprowadził w życie gminy ta-
kie zasady, jakie obowiązują 
w biznesie. Za swojej kaden-
cji wykonał tyle inwestycji, ile 
nie zrobiono przez ostatnie 20 
lat. Wyremontowano szkoły, 
domy ludowe, boiska spor-
towe, drogi i wiele innych. 
W plebiscycie doceniony 
za starania, aby gmina sku-
tecznie wychodziła z długów.

Jan Czubik
Powiat jasielski
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Wójt Gminy Wiązownica, 
w jesiennych wyborach sa-
morządowych 2018 r. uzyskał 
prawie 70 procent głosów.                                                
W plebiscycie Osobowość 
Roku 2018 doceniony przez 
Czytelników za działalność 
samorządową, liczne suk-
cesy w rozwoju Gminy 
Wiązownica, a w szczegól-
ności za reaktywację i rozwój 
miejscowości Radawa.

Marian Jerzy Ryznar
Powiat jarosławski
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Wójt Gminy Dębica od 1996 r. 
Pzez te wszystkie lata wpro-
wadził wiele zmian dzięki 
sukcesywnemu pozyskiwa-
niu środków unijnych. Utwo-
rzono m.in. Specjalną Strefą 
Ekonomiczną w Pustkowie 
Strachowie i Zawadzie, która 
daje ponad 3 tys. miejsc pracy. 
W plebiscycie doceniony 
za aktywność w zakresie spo-
łeczności gminnej oraz reak-
tywację uzdrowiska 
Latoszyn-Zdrój. 

Stanisław Rokosz
Powiat dębicki
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Radny miasta Tarnobrzega, pe-
dagog szkolny w Zespole Szkół 
Społecznych nr 2 im. Małego 
Księcia w Tarnobrzegu. Od lat 
aktywnie uczestniczy w wo-
lontariatach, pomaga i wycho-
wuje młodzież nie tylko w cza-
sie trwania roku szkolnego, 
lecz także podczas wakacji.  
W plebiscycie doceniony za  
działalność wolontariacką, wy-
chowawczą oraz pomoc w za-
kresie doradztwa zawodowego 
i pośrednictwa pracy.

Sławomir Partyka
Tarnobrzeg i pow. tarnobrzeski
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Były nadleśniczy w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym, 
przewodnik beskidzki, ratow-
nik GOPR, były radny do gminy 
oraz powiatu.                                                   
W plebiscycie doceniony 
przez Czytelników za ochronę 
i odbudowę ekosystemów, 
w tym torfowisk wysokich 
w Dolinie Górnego Sanu oraz 
działania na rzecz zachowa-
nia pozostałości historycz-
nych w Bieszczadach.

Antoni Derwich z Mucznego
Powiat bieszczadzki

Policjantka, dzielnicowa w Ko-
mendzie Powiatowej Policji 
w Brzozowie. W policji pełni 
służbę od 7 lat, na stanowisku 
dzielnicowego od 4 lat. Pracuje 
z przekonaniem, że jej praw-
dziwe zaangażowanie może 
mieć wpływ nie tylko na po-
prawę bezpieczeństwa, ale i po-
prawę jakości życia mieszkań-
ców. W plebiscycie doceniona 
za wyjątkowe zaangażowanie 
w edukację na rzecz bezpie-
czeństwa lokalnej społeczności.

sierż. szt. Agnieszka Drozd
Powiat brzozowski
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Społecznik odnawiający miej-
sca pamięci w Przemyślu.                   
Od dwóch lat odnawia zanied-
bane i zapomniane miejsca 
pamięci w Przemyślu. Pomnik 
1580 Żydów zamordowanym 
przez Niemców w czasie II 
wojny światowej, „ścianę stra-
ceń” polskich zakładników 
przy ul. Lwowskiej, zbiorową 
mogiłę zamordowanych przez 
Niemców na Cmentarzu 
Zasańskim, krzyż w Lesie 
na Lipowicy w Przemyślu.

Janusz Galiczyński
Przemyśl i pow. przemyski
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Kierownik Działu Kadr Woje-
wódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pa-
wła II w Krośnie, radna Miasta 
Krosna.                                                                                    
Doceniona za zaangażowanie 
w pracy - wyróżnianie się ak-
tywnością i pomocą w pracy. 
Za pogodne i życzliwe podej-
ście do  człowieka i do jego 
problemów. Nie waha się po-
dejmować nawet najtrudniej-
szych tematów, bo dla niej nie 
ma spraw nie do rozwiązania.

Małgorzata Szeliga
Krosno i pow. krośnieński
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Cieszanów 

W plebiscycie Osobowość 
Roku 2018 doceniony przez 
Czytelników za długoletnie 
zaangażowanie na rzecz roz-
woju gminy Cieszanów oraz 
lokalnej społeczności. 
Zdzisław Zadworny to najdłu-
żej urzędujący włodarz gminy 
w powiecie lubaczowskim, 
gminy w której dzieje się na-
prawdę wiele.

Zdzisław Zadworny
Powiat  lubaczowski
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kategoria SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
w Strzyżowie                                                           
Doceniony w plebiscycie 
przez Czytelników za bardzo 
dobre zarządzanie ośrod-
kiem, który co roku generuje 
duże przychody. Pobudza lo-
kalne środowisko do różnych 
inicjatyw, głównie w sporcie 
i turystyce.

Marek Armata
Powiat strzyżowski
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Prezes Stowarzyszenia 
na rzecz osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie „Tarcza”                                                       
Doceniona za pomoc osobom 
dotkniętym przemocą w rodzi-
nie oraz inicjatywę projektu 
„Emerycie, kochaj życie”. Pro-
wadzi bezpłatne porady prawne, 
wsparcie telefoniczne, zdobywa 
fundusze, pisze projekty, roz-
powszechnia ulotki w instytu-
cjach, szkołach, parafiach, szpi-
talach. Więcej na www.stowa-
rzyszenie-tarcza.pl.

Urszula Leśniewska
Powiat stalowowolski
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Radny Powiatu Sanockiego 
Doceniony w plebiscycie za po-
mysł i koordynację kampanii 
społecznej KochamKolej.pl, 
której celem jest promocja tury-
styki kolejowej w Bieszcza-
dach. Zachęca on różne pod-
mioty, gestorów lokalnej bazy 
turystycznej i sportowo-rekrea-
cyjnej, organizatorów wyda-
rzeń kulturalnych, przewodni-
ków oraz biura turystyczne 
do promowania się i zarabiania 
dzięki turystyce kolejowej.

Jerzy Zuba
Powiat sanocki
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Prezes Terenowego Koła Pol-
skiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nisku 

W plebiscycie Osobowość 
Roku 2018 doceniona przez 
Czytelników za aktywność, 
cierpliwość, wyrozumiałość, 
umiejętność współdziałania 
nie tylko w ramach koła, ale 
też skutecznego zabiegania 
o interesy członków.

Władysława Krasny
Powiat niżański

Wójt gminy Tryńcza                        
Gmina  jest zadbana, z odno-
wionymi szkołami, stadio-
nami i domami kultury, 
z kompletną siecią wodno-ka-
nalizacyjną. - W ciągu ostat-
nich lat zrobiliśmy wielki roz-
wojowy skok - mówi Ryszard 
Jędruch. W plebiscycie Oso-
bowość Roku 2018 został do-
ceniony za wizjonerskie za-
rządzanie gminą prowadzące 
do rozwoju regionu.

Ryszard Jędruch
Powiat przeworski
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Burmistrz Ropczyc                                      
Doceniony za zaangażowanie 
w rozwój społeczno-gospodar-
czy gminy i w życie społeczne 
regionu. Od 1994 r. jest człon-
kiem Towarzystwa Przyjaciół 
ziemi Ropczyckiej, należy 
do OSP, jest członkiem fundacji 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 
Angażuje się i wspiera działania  
klubów sportowych oraz sto-
warzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych, aktywnie wspiera akcję 
WOŚP i „Szlachetną Paczkę”. 

Bolesław Bujak
Pow. ropczycko-sędziszowski
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Przewodniczący Rady Po-
wiatu Mieleckiego                                            
Wieloletni nauczyciel, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mielcu, wielokrotnie nagra-
dzany za swoją działalność 
społeczną, m.in. brązowym 
medalem „Dla obronności 
kraju” oraz złotym „Za zasługi 
dla pożarnictwa”. W plebiscy-
cie doceniony za  umiejętne 
i efektywne łączenie funkcji 
samorządowej oraz dyrektora 
szkoły. 

Marek Paprocki
Powiat  mielecki
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Były prezes zarządu rejono-
wego koła Ligi Obrony Kraju    

Przeszło pięćdziesiąt lat dzia-
łał społecznie w żołyńskim 
kole Ligi Obrony Kraju, w któ-
rym przez wiele lat pełnił 
funkcję prezesa. Do plebi-
scytu nominowany za nieu-
stającą działalność na rzecz 
lokalnej społeczności.  Na-
grodzony przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Bronisław Dudek
Powiat  łańcucki

REKLAMA Q901791662A
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Właściciel Nieruchomości i Sa-
lonów Optycznych „Kwaśniak”. 
Miłośnik bieszczadzkich kli-
matów, od 8 lat działa w sto-
warzyszeniu „Natchnieni 
Bieszczadem”. Sam od zawsze 
aktywny, wspiera młode ta-
lenty sportowe, a także różne 
wydarzenia o charakterze kul-
turalnym.  W plebiscycie doce-
niony za promowanie biesz-
czadzkiej kultury, sponsoro-
wanie i organizowanie koncer-
tów bieszczadzkich zespołów. 

Wiesław Kwaśniak
Rzeszów i pow. rzeszowski
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kategoria BIZNES

Pomysłodawca i właściciel 
Bieszczadzkich drezyn. 
Do swej inicjatywy przekonał 
wójta Olszanicy i Polskie Linie 
Kolejowe. Samorząd gminy 
przejął od PLK nieczynną linię 
nr 108, a następnie przekazał 
w użyczenie bieszczadzkiemu 
przedsiębiorcy. W plebiscycie 
Czytelnicy docenili go za krea-
tywność, która zaowocowała 
stworzeniem bieszczadzkich 
drezyn, cieszących się 
ogromną popularnością.

Janusz Demkowicz
Powiat leski
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Projektant wnętrz, właściciel 
firmy n4walls                                                                     
Projektowanie jest jej pasją. 
Oprócz projektów wnętrz zre-
alizowała projekt Pomnika 
Wolności w Sarzynie oraz pro-
jekt drzwi do Bastionu Św. 
Barbary na Jasnej Górze 
w Częstochowie. W plebiscy-
cie doceniona za przedsiębior-
czość oraz realizację projektu 
pomnika upamiętniającego 
100. rocznicę odzyskania nie-
podległości Polski w Sarzynie.

Natalia Osipa-Indycka
Powiat leżajski
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Właściciel firmy Game Over 
Cycles budującej motocykle 
typu custom.                                                           
Ekipa GOC jest znana z tworze-
nia oryginalnych maszyn, ta-
kich jak Behemoth Bike czy 
The Recidivist - wytatuowany 
motocykl. Konstrukcje GOC 
zdobywały nagrody na najbar-
dziej poważanych konkursach. 
Stanisław Myszkowski zyskał 
uznanie w plebiscycie za roz-
sławienie firmy Game Over 
Cycles z Podkarpacia.

Stanisław Myszkowski
Pow. lubaczowski
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Prezes Firmy Lestello Sp. z o.o. 
w Cmolasie                                                        
Głównym profilem działalności 
firmy jest konfekcjonowanie 
i produkcja artykułów zbożo-
wych. To jedna z wiodących 
firm zajmujących się produkcją 
i sprzedażą m.in. kasz i ryżu 
na rynku polskim. Wiesław 
Kosiorowski zyskał uznanie 
Czytelników za rozbudowę 
i unowocześnianie zakładu, 
prowadzące do rozwoju i ek-
sport produktów zbożowych.

Wiesław Kosiorowski
Powiat kolbuszowski
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Szef przedsiębiorstwa Żywia - 
naturalne kosmetyki                           
Doceniony za stworzenie oraz 
prowadzenie z ogromną pasją 
rodzinnej firmy, która zaczyna 
podbój rynku kosmetyków 
naturalnych w całym kraju. 
Żywia to manufaktura kosme-
tyków naturalnych, tworzo-
nych na bazie bezpiecznych 
i przyjaznych receptur w opar-
ciu o wytyczne udostępnione 
przez organizacje certyfiku-
jące kosmetyki naturalne.

Arkadiusz Woźniak
Powiat jasielski
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Właściciel firmy Palmonutka, 
animator dzieci, organizacja 
imprez                                                                    
Firma oferuje usługi związane 
z animacją dla dzieci (na uro-
dziny, wesele, komunię i im-
prezy masowe), edukacją mu-
zyczną oraz wynajmuje urzą-
dzenia (fotobudka, wytwornice 
dymu, wytwornice baniek). El-
żbieta Kozik Bundyra została 
doceniona za dynamiczny roz-
wój i pracę nad marką, realizację 
wielu przedsięwzięć.

Elżbieta Kozik Bundyra
Powiat jarosławski
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Przedsiębiorca, doceniony 
za pomysł inkubatora  przetwór-
stwa rolno-spożywczego na tere-
nie byłego PGR. Niekomercyjny 
inkubator powstaje w Mucznem 
w Bieszczadach. Jego pomysło-
dawca chce podać rękę drob-
nym wytwórcom, jakich wiele 
w tym regionie. Będą oni mogli 
korzystać z linii technologicz-
nych  do obróbki warzywno-
owocowej, suszarni owoców 
i ziół oraz linii do rozlewu biesz-
czadzkich miodów. 

Mirosław Krupa
Pow. bieszczadzki
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Prezes Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej Jasienica Rosielna                                                                          
Całe zawodowe życie poświę-
cił spółdzielni, która 2 lata 
temu obchodziła 90-lecie ist-
nienia. Prezesem jest od 40 
lat. Stworzył nowoczesny za-
kład produkcyjny, a produkty 
wytwarzane w Jasienicy cie-
szą się renomą. W plebiscycie 
doceniony za wieloletnie, 
sprawne zarządzanie spół-
dzielnią prowadzące do cią-
głego rozwoju.

Kazimierz Śnieżek
Pow. brzozowski
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Właścicielka firmy Rosetters 
Firmę założyła w 2017 r. dzięki 
dotacji z Urzędu Pracy. Szyje ro-
zety na wystawy zarówno 
w kraju jak i za granicą. Jej naj-
większy sukces to rozety na Eu-
ropejską Wystawę Psów Raso-
wych, która odbyła się w paź-
dzierniku 2018 roku w Warsza-
wie. W plebiscycie doceniona 
za zaangażowanie w pracę 
i osiąganie licznych sukcesów 
firmy na arenie krajowej oraz 
szybkie zdobywanie rynku.

Daria Olko
Powiat dębicki
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Prezes firmy Sanwil 
w Przemyślu                                                               
Doceniony za sukcesy w za-
rządzaniu firmą Sanwil, która 
jest producentem materiałów 
powlekanych, swoje produkty 
dostarcza m.in. do IKEA. Te-
gorocznym sukcesem jest 
podpisanie prestiżowego za-
mówienia na dostarczenie 
materiałów, które będą wyko-
rzystane na stadionach w Ka-
tarze podczas Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej 2022.

Jacek Stanek
Przemyśl i pow. przemyski
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Przedsiębiorca, właściciel Pa-
łacu Polanka w Krośnie                                    
Kupił zrujnowany budynek, 
ważny dla historii Podkarpa-
cia i polskiego przemysłu naf-
towego. Nadał mu nową funk-
cję, tworząc klimatyczny czte-
rogwiazdkowy hotel z restau-
racją i spa. Nadal inwestuje 
w tym miejscu. Czytelnicy do-
cenili go właśnie za przywró-
cenie świetności Pałacowi Po-
lanka i wzbogacanie oferty tu-
rystycznej Krosna.

Rafał Prync
Krosno i pow. krośnieński
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Prezes Lancerto.                                                  
Z upadającej szwalni ojca 
stworzył firmę, która dziś jest 
jednym z  największych garni-
turowych detalistów w kraju. 
Lancerto dysponuje ogólno-
polską siecią salonów  w naj-
większych miastach Polski.  
Tomasz Ciąpała zyskał uzna-
nie Czytelników w plebiscycie 
za udaną restrukturyzację 
firmy, prowadzącą do sukcesu 
na rynku klasycznej mody 
męskiej. 

Tomasz Ciąpała
Powiat  łańcucki
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kategoria BIZNES

Właściciel Siedliska Janczar 
w Pstrągowej. Firma oferuje or-
ganizację przyjęć weselnych, 
kuligów, konferencji, szkoleń 
i różnych imprez okolicznościo-
wych. Na gości czeka stylowa 
karczma z regionalną kuchnią, 
są komfortowe miejsca nocle-
gowe, jest stadnina koni. Stani-
sław Stec zyskał uznanie w ple-
biscycie za kreatywność, która 
zaowocowała założeniem Sied-
liska Janczar, uznanego 
ośrodka wypoczynkowego.

Sławomir Stec
Powiat strzyżowski
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Prezes firmy RS Technology 
Gniewczyna Łańcucka.                      
Firma oferuje kompleksową re-
alizację w zakresie montażu 
i wykonawstwa instalacji prze-
mysłowych ze stali kwasood-
pornej węglowej i aluminium. 
Adam Rachwał został doce-
niony w plebiscycie za prowa-
dzenie firmy przyjaznej pra-
cownikowi, wyrozumiałość 
oraz sumienność w działaniach 
prowadzących do polepszenia 
jakości przedsiębiorstwa.

Adam Rachwał
Powiat przeworski
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Prezes zarządu spółki Herb 
Prowadzenie firmy przynosi 
mu satysfakcję. I możliwość 
dzielenia się z tymi, którzy 
chcą rozwijać swój talent 
i spełniać marzenia. Wspiera 
liczne inicjatywy społeczne 
i charytatywne. W plebiscycie 
Osobowość Roku 2018 doce-
niony za  łączenie roli przed-
siębiorcy i mecenasa lokal-
nych przedsięwzięć.

Bolesław Szybist
Powiat sanocki
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Właściciel firmy Cerkamed 
Firma działa na polskim rynku 
stomatologicznym od 2000 
roku. Ochronne przyłbice sto-
matologiczne produkowane 
w zakładzie cieszą się uzna-
niem lekarzy stomatologów, 
podobnie jak preparat z za-
kresu chemii stomatologicznej 
– wytrawiacz BLUE ETCH. 
Wojciech Pawłowski, laureat 
Gazeli Biznesu, zyskał uznanie 
sprawne zarządzanie firmą 
prowadzące do jej rozwoju 

Wojciech Pawłowski
Powiat stalowowolski
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Założyciel i prezes firmy Patkar 
w Rudniku nad Sanem, prezes 
Korporacji Wikliniarskiej Rudnik.                                                                                          
Firma Patkar zaczynała 
w branży koszykarskie, a z cza-
sem powiększyła asortyment 
m.in. o produkty z drewna 
i PVC. W plebiscycie Stanisław 
Szydełko zyskał uznanie 
za sukcesy w eksporcie wyro-
bów z wikliny i drewna, m.in. 
karmników i budek lęgowych, 
hoteli dla owadów i architek-
tury ogrodowej.

Stanisław Szydełko
Powiat niżański
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Certyfikowany mechanik ro-
werowy, właściciel Pracowni 
Rowerów Filip Zaręba 
w Mielcu. 

Wybitny pasjonat dwóch kółek, 
którego pasja przerodziła się 
w sposób na biznes. Zyskał 
uznanie Czytelników za profe-
sjonalne podejście do każdego 
klienta o każdej porze dnia 
i nocy. Potrafi odrestaurować 
każdy rower i nadać mu drugie 
lepsze życie.

Filip Zaręba
Powiat  mielecki
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Podczas uroczystej  gali laure-
aci z miast i powiatów ode-
brali piękne statuetki, dy-
plomy i nagrody. Wręczyliśmy 
je laureatom etapu powiato-
wego i wojewódzkiego.  

Kandydaci, którzy w pierw-
szym, powiatowym etapie ple-
biscytu zajęli pierwsze miejsce 
w poszczególnych powiatach 
oraz w kategoriach, zdobyli 
statuetki i dyplomy potwier-
dzające zdobycie tytułu Oso-
bowość Roku w powiecie.  

Kandydaci, którzy w drugim 
etapie – wojewódzkim finale 
plebiscytu zajęli pierwsze miej-
sca w każdej z czterech katego-
rii, zdobyli następujące na-
grody: dyplomy i statuetki po-
twierdzające zdobycie woje-
wódzkiego tytułu Osobowość 
Roku, pobyty dla 2 osób 
w Ośrodku Uzdrowiskowym 
„Biawena” w Wysowej, 
vouchery na usługi fryzjerskie 
w salonie The Stylist Agnieszka 
Bereś w Rzeszowie i pióra 
Waterman z grawerem ufun-

dowane przez Annę Schmidt-
Rodziewicz, poseł na Sejm. 
Kandydaci, którzy zajęli dru-
gie miejsca w każdej  z czte-
rech kategorii, zdobyli: dy-
plomy potwierdzające zdoby-
cie 2. miejsca, weekendowe 
pobyty dla 2 osób w Uzdrowi-
sku Iwonicz. Jest ono jednym  
z najstarszych, o ponad 430-
letniej tradycji, uzdrowisk  
polskich, które oprócz uzna-
nej renomy, słynie z unikal-
nego, leczniczego mikrokli-
matu oraz ekologicznie czy-

stego środowiska natural-
nego. 

Za zajęcie trzeciego miej-
sca w każdej z czterech kate-
gorii zwycięzca otrzymał dy-
plom potwierdzający zdoby-
cie 3. miejsca, a także  
zaproszenie na kolację dla 2 
osób w Hotelu Ambasador-
skim w Rzeszowie. 

Wszyscy  laureaci etapu 
powiatowego i  etapu woje-
wódzkiego zostali zaproszeni 
na uroczystą galę.  
Ula Sobol

Atrakcyjne nagrody  dla laureatów 

REKLAMA Q901791664A

www.strefabiznesu.nowiny24.pl
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M
arlena Go-
lenia, Paweł 
Górski, Jan 
Czubik 
i Wiesław 
Kwaśniak - 

oto zwycięzcy w czterech ka-
tegoriach finału wojewódz-
kiego w plebiscycie Osobo-
wość Roku 2018 zorganizo-
wanego przez „Nowiny”. 
Uroczysta gala wręczenia na-
gród odbyła się 13 marca 
w Hotelu Prezydenckim 
w Rzeszowie. Było dużo 
przemówień, radości, uśmie-
chów na twarzy, gratulacji 
i życzeń.  

Wyjątkowi ludzie docenieni 
przez mieszkańców Podkar-
pacia 
Zwycięzcy oraz finaliści ode-
brali statuetki, dyplomy i na-
grody wręczane przez Stani-
sława Sowę, redaktora na-
czelnego Nowin, Stanisława 
Kruczka, członka zarządu wo-
jewództwa podkarpackiego, 
Marcina Zaborniaka, dyrek-
tora generalnego 
Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Rzeszowie 
i Macieja Kamińskiego, rad-
nego miasta Przemyśl, repre-
zentującego panią poseł Annę 
Schmidt-Rodziewicz. 

-  W naszym wojewódz-
twie jest wiele osób, które każ-
dego dnia dokładają wszelkich 

starań, aby współpracą i dzia-
łalnością służyć nie tylko sobie 
i swoim najbliższym, ale także 
całej społeczności. Są wśród 
nich wybitni artyści, muzycy, 
ludzie kultury, są działacze sa-
morządowi  i osoby prowa-
dzące działalność społeczną 
i charytatywną i wreszcie są 
ludzie biznesu. Są to osoby, 
które udowodniły, że ciężką 
pracą i zaangażowaniem 
można osiągnąć w życiu suk-
ces i dlatego właśnie ich dzia-
łalność powinna być zauwa-
żona i doceniona, a dla innych 
powinna stać się wzorem 
do naśladowania i motywacją 
do tego, aby skutecznie 
i sprawnie działać w każdym 
zakresie swoich kompetencji 
i zadań -  to słowa Ewy Leniart, 
wojewody podkarpackiego, 
które przekazał uczestnikom 
gali Marcin Zaborniak, dyrek-
tor generalny Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie.  

Marlena Golenia, odbie-
rając statuetkę za pierwsze 
miejsce w kategorii Kultura, 
dziękowała za nominację. 

- Szczerze powiedziaw-
szy, nie jestem specjalnym 
mówcą, wolę działać - mó-
wiła z uśmiechem na twarzy. - 
To ogromne wyróżnienie dla 
mnie i dla mojego małego po-
wiatu. Bardzo serdecznie 
dziękuję za wszystkie głosy.   

Wiesław Kwaśniak, właś-
ciciel Nieruchomości i Salo-
nów Optycznych Kwaśniak 

nagrodzony w kategorii Bi-
znes opowiadał o swojej mi-
łości do Bieszczadów. - Jako 
stowarzyszenie Natchnieni 
Bieszczadem organizujemy 
wiele wydarzeń kulturalnych 
na Podkarpaciu - mówił. - To, 
że zostałem doceniony, daje 
mi ogromną satysfakcję i mo-
tywację do dalszych działań.   

W kategorii Działalność 
Społeczna i Charytatywna 
zwyciężył Paweł Górski, wo-
lontariusz, darczyńca Szla-
chetnej Paczki, inicjator akcji 
pomocy dla potrzebujących. - 
Mój mąż od zawsze chciał po-
magać. Dziękujemy za nomi-
nację - mówiła Beata Górska, 
odbierając za męża statuetkę.  

- Gratuluję wszystkim, 
którzy uczestniczyli w tym ple-
biscycie. Jesteście kwiatem tej 
ziemi. Wielu z was pracuje dla 
innych bez wynagrodzenia. 
Dajecie coś dla innych z serca, 
dlatego też jest mi niezmiernie 
miło być w waszym towarzy-
stwie - mówił Jan Czubik, wójt 
gminy Tarnowiec, laureat 
w kategorii Samorządność 
i Społeczność Lokalna. 

Uroczysta gala miała wy-
jątkową oprawę muzyczną. 
Nastrojowy klimat wprowa-
dził bieszczadzki bard Piotr 
Łagodzic.  

A na finał był mocno 
oklaskiwany koncert rze-
szowskiego zespołu Grzane 
Wino. 

Laureatom serdecznie 
gratulujemy!

Co to była za gala! Emocjonujące 
rozdanie nagród  i mnóstwo gratulacji 
Nagrodziliśmy laureatów Plebiscytu Osobowość Roku 2018 

Zwycięzcy plebiscytu Osobowość Roku 2018 w kategorii Kultura w powiatach. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
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Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie
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Zwycięzcy oraz finaliści odebrali statuetki, dyplomy i nagrody
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Zwycięzcy plebiscytu Osobowość Roku 2018 w kategorii Samorządność i społeczność lokalna w powiatach
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Zwycięzcy plebiscytu Osobowość Roku 2018 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna w powiatach
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Zwycięzcy plebiscytu Osobowość Roku 2018 w kategorii Biznes w powiatach. Bezkonkurencyjny był Wiesław Kwaśniak, właściciel Nieruchomości i Salonów Optycznych Kwaśniak 
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Podczas wielkiej gali nagrodziliśmy tych, którzy zebrali najwięcej głosów od mieszkańców województwa podkarpackiego. Na zdjęciu laureaci trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego w kategorii 
Kultura, Biznes, Działalność społeczna i charytatywna i Samorządność i społeczność Lokalna 
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Podczas uroczystej gali pracowało też nasze studio wideo, do którego zapraszaliśmy laureatów 
plebiscytu. Na zdjęciu red. Ula Sobol rozmawia z Janem Czubikiem, wójtem gminy Tarnowiec
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Uroczystą galę uświetniła muzyka zespołu Grzane Wino. Zespół powstał w 2016 roku i tworzy go pięciu muzyków.  Na swoim 
koncie ma już wiele sukcesów o randze ogólnopolskiej
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Na zdjęciu (z lewej) Stanisław Sowa, redaktor naczelny Nowin, wręcza nagrodę Stanisławowi 
Myszkowskiemu, zwycięzcy z etapu powiatowego w kategorii Biznes
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W nastrojowy klimat wprowadził uczestników gali Piotr 
Łagodzic, bieszczadzki bard
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